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Tüm Avrupa Kapınızda!
Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında farklı taşıma modlarını

kullanarak yüklerinizi hedefe ulaştırıyoruz.
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L
ojistik sektörü zor bir dönemden geçerken, yaşananlara bardağın 
boş tarafı kadar dolu tarafından da bakmak gerekiyor. 

Pandemiyle başlayan, Rusya-Savaşı ile devam eden ve son 
olarak Çin’de patlak veren yeni kapanmalar lojistik sektöründe 

yankı bulmaya devam ediyor. 
Pandemi sonrası havada, karada ve denizde patlak veren arz-talep 

bozukluğu geliştirilen yeni çözümlerle aşılarak sektör bir rahatlama 
yaşamaya başlamışken, Rusya-Ukrayna savaşıyla süreç yeniden 
sarsıntıya uğradı. Savaş, küresel ticarette tüm dengeleri değiştirirken, 
lojistik rotaları da yeniden şekillenmeye başladı. Uygulanan  
ambargolar nedeniyle gemi ve uçak rotalarının yeniden çizilmesi ve  
bu nedenle transit sürelerin uzaması, dolayısıyla artan maliyetler  
sektörü olumsuz etkiledi. 

Navlunlarda ufak da olsa yaşanan gerilemeyle 2022 yılına umutlu 
giren sektörde, şimdi de artan COVID-19 vakaları nedeniyle dünyanın en 
büyük kontyener limanı Şangay’ın kapanması ve Ningbo’nun kapanma 
riskinin ortaya çıkması konteyner krizinde ikinci dalga beklentisi yarattı. 
Bulgular pandemiyle birlikte rekor seviyelere ulaşan navlun fiyatlarının 
bu yıl boyunca da devam edeceğini  gösteriyor. 

Bu olumsuz tabloya karşın bir de bardağın dolu tarafı var. Pandemi 
ve sonrasında Rusya-Ukrayna savaşanın tedarik zincirinde yarattığı 
kırılmalar bulunduğu coğrafyanın verdiği avantajla Türkiye’ye pozitif 
yansıyor. Çin-Avrupa hattında önemli geçiş ülkeleri olan Ukrayna ile 
Rusya’nın savaş nedeniyle riskli hale gelmesi, alternatif güzergahlara 
talebi artırdı. Mevcut durum Türkiye’nin de dahil olduğu Orta Koridor’u 
daha da değerli hale getirdi. Küresel ticaretin bu koridora kayması 
gündemde. Yine Avrupa’dan Orta Asya ve Rusya’ya ulaşımda Ukrayna 
üzerinden geçen rotanın artık bir alternatif olmaması Türkiye’yi ön 
plana çıkarıyor. Tüm bunlar Türkiye’nin, uzun yıllardır hedeflediği 
transit taşımacılıkta uluslararası HUB olma ihtimalini güçlendiriyor. 
Ancak fırsatların kaçırılmaması için mevcut güzergahlardaki altyapı 
eksikliğinden kaynaklı sorunların ivedilikle çözülmesi gerekiyor. 

Küresel tedarikte Türkiye’nin rolü artarken, bu dönemde hizmet 
sektörlerine verilen destek kapsamına alınması Türk lojistik sektörünün 
elini güçlendirdi. Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması 
ve Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla “hizmet ihracatı” kavramı, ilk 
kez tüm hizmet sunum yöntemlerini içerecek şekilde tanımlandı. Bu 
kapsamda, lojistik sektörü de destek kapsamına alındı. 

Ayrıca yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının kurulması ve işletilmesi 
amacıyla sağlanacak desteklere ilişkin usul ve esaslar da belirlendi. 
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre yurt dışı 
lojistik dağıtım ağı kuruluşları 60 milyon TL’ye kadar desteklenecek. Bu 
kapsamda kurulan ve işletilen kuruluşlarda Türk menşeli ürünlere en 
az yüzde 50 oranında yer tahsis edilecek. Destekler sayesinde pandemi 
ve savaştan olumsuz etkilenen lojistik sektörünün rahatlaması, hizmet 
ihracatının ve yurt dışı yatırımlarının artması bekleniyor. 

Keyifli okumalar… 

BARDAĞIN BOŞ VE DOLU TARAFI!



DÜNYANIN YENİ LOJİSTİK MERKEZİ
DÜNYANIN EN ÇOK NOKTASINA UÇAN TURKISH CARGO’NUN YENİ EVİ; 

KITALARI BİRBİRİNE BAĞLAYARAK HAVA KARGO LOJİSTİĞİNİN
YENİ MERKEZİ OLUYOR. 
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B
orusan Lojistik, “Happy Place to 
Work” ve “Capital Dergisi” iş birliği 
ile düzenlenen “Türkiye’nin En 
Mutlu İşyerleri” araştırmasında, 

lojistik sektörü kategorisinde “Türkiye’nin 
En Mutlu İşyeri” seçildi. 214 şirketin katıl-
dığı araştırmada şirketlerin çalışanlarına 14 

sorudan oluşan Wellbeing Anketi gönderildi. 
Anketten 70 ve üzeri puan alan 81 şirket listeye 
aday olurken aday şirketlerin insan kaynak-
ları uygulamaları bağımsız bir bilim kurulu 
tarafından incelendi. Yapılan tüm bu değerlen-
dirmeler sonrasında Borusan Lojistik, lojistik 
sektöründe “Türkiye’nin En Mutlu İşyeri” 

seçildi. Borusan Lojistik Genel 
Müdürü Serdar Erçal, aldıkları 
ödülden ötürü büyük mutluluk 
duyduklarını belirterek; “İnsana 
değer veren ve insan sayesinde 
başarıya inanan bir kurum olarak 
çalışanlarımızın sağlığı, mutlulu-
ğu ve refahı en önemli önceliği-
miz. Aldığımız bu ödülle hayata 
geçirdiğimiz uygulamaların ne 
kadar doğru olduğunu görüyo-
ruz. Çalışanlarımız için mutlu bir 
ortam yaratmaya devam edece-
ğiz” dedi.

GittiGidiyor Express 
i t ağını tt

EKOL’de kadın tır şoförleri dönemi

Borusan Lojistik 
‘En Mutlu Lojistik’ şirketi seçildi

KONTEYNER KRIZI IÇIN YENI DALGA UYARISI 
Dünyanın en büyük konteyner liman-

larından biri olan Şanghay şehri kapan-
dı. Çin’deki şehir kapanmaları konteyner 
krizinin tekrardan yaşanabileceğinin 
sinyallerini veriyor. Rusya’nın Ukrayna’yı 
işgali ile başlayan ve devam eden sava-
şın birçok sektör gibi lojistik sektörünü 
de olumsuz etkilediğini belirten Sintek 
Lojistik CEO’su Oğuz Büte, “Özellikle 
armatörlerin seferlerinin büyük kısmını 
yeniden zamanlamaya çalışması, gemile-
rin-uçakların rotalarının tekrardan çizil-
mesi, uzayan transit sürelerin yanı sıra 
mesafeler ile maliyetlerin artması, sektör 
adına olumsuz gelişmeler. Ayrıca dün-
yanın en büyük konteyner limanlarından 

biri olan Şanghay şehri kapandı. Çin’deki 
şehir kapanmaları konteyner krizinin 
tekrardan yaşanabileceğinin sinyalle-
rini veriyor” dedi. Yılın 3’üncü ayından 
itibaren deniz yolu ile taşıma hizmeti 
karşılığında gemi şirketine ödenen ithalat 
navlunlarının ufak da olsa gerilemesinin 
ve konteyner krizinin bir nebze de olsa 
aşılmasıyla, sektörün ihracatçılara daha 
kolay hizmet verme şansı doğduğunu 
vurgulayan Betü, “Bu durum, olumlu bir 
gelişme. Ayrıca Bağımsız Devletler Toplu-
luğu (CIS) ülkelerine Avrupa’dan yapılan 
sevkiyatlarda da Rusya hattının kapan-
ması ile özellikle Türkiye üzerinden tran-
sit işlemlerde artış oldu” diye konuştu.

G
ittiGidiyor, kullanıcılarının artan 
taleplerini hızla karşılamak 
amacıyla Netlog Lojistik/
NetKargo iş birliği ile ocak 

ayında hayata geçirdiği GittiGidiyor 
Express hizmetine 5 yeni şehir ekledi. İlk 
aşamada İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve 
Kocaeli’de hizmete başlayan hızlı teslimat 
sisteminden artık Afyonkarahisar, Sakarya, 
Eskişehir, Balıkesir ve Tekirdağ’daki 
kullanıcılar da yararlanabilecek. Yeni 
hizmet destinasyonlarına ilişkin açıklama 
yapan GittiGidiyor Strateji ve Operasyonlar 
Direktörü Taner Anlatıcı, “Hizmet 
kalitemizi daha yukarı çıkaran uygulamalar 
geliştiriyoruz. Titiz çalışmalar sonucu 
hayata geçirdiğimiz hızlı ve güvenilir 
teslimat sistemimiz GittiGidiyor Express, 
hem kullanıcılarımız hem de iş ortaklarımız 
için önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. 
Sene başında toplam 5 şehirde başlayan 
hizmetimize, 5 yeni şehri daha ekledik. 
Önümüzdeki dönemde 10 şehri daha 
GittiGidiyor Express ağına dahil etmeyi 
hedefliyoruz. Kullanıcılarımızı hızlı ve 
güvenli teslimat hizmetiyle buluşturmanın 
yanı sıra iş ortaklarımızın işlerini 
büyütmesine ve istihdama da önemli katkı 
sağlıyoruz. Bu doğrultuda yatırımlarımıza 
hız kesmeden devam edeceğiz” dedi. 

T
oplumsal cinsiyet eşitliğini şirket 
politikası haline getiren Ekol Lojistik, 
tır şoförü olmak isteyen kadınlara 
istihdam sağlıyor. Şirket bünyesinde 

çok farklı alanlarda sunduğu imkanlarla, lo-
jistik sektöründe dünya ortalamasının iki katı 
kadın çalışana sahip olan Ekol, kadın şoförlerle 
filolarını genişletiyor. Kadın tır şoförü adayları, 
ks.proje@ekol.com adresinden Ekol ile iletişime 
geçip, başvurularını gerçekleştirebiliyor. Baş-
vurusu olumlu bulunan kadın şoför adayları, 
Ekol tarafından verilen teorik ve pratik eğitim-
lerle yola çıkmaya hazırlanarak, şirketin yurt içi 
ve yurt dışı operasyonlarında görevlendiriliyor. 
Ekol bünyesinde şu anda üç kadın tır şoförü 
yurt içinde aktif çalışıyor. “Hayatın her ala-
nında ben de varım” diyen kadınlara iş fırsatı 
sunmaya devam ettiklerini söyleyen Ekol İnsan 
Kaynakları Genel Müdürü Gülçin Poyraz, 

“Projemizi, kadın işi, erkek işi tanımlarından 
sıyrıldığımız, birlikte bir olduğumuz bir dünya 
umuduyla başlattık. Hedefimiz; şoför olmak 
isteyen tüm kadınlara Ekol’de istihdam fırsatı 
yaratarak operasyonlarımızda görevlendirmek. 
Tır şoförlüğü yapmak isteyen tüm kadınlar 
bizimle iletişime geçebilir” diye konuştu. 
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TIRPORT UNICORN OLMA YOLUNDA ILERLIYOR

L
ojistik girişimi Yolda.com, 
Almanya operasyonunu başlattı. 
Haziran sonuna kadar Almanya 
içi taşımaları palet başı sadece 

49 euro’ya yapacak. Almanya’nın 
Köln şehrinde ofislerini açtıklarını, ilk 
çalışanlarını bünyelerine kattıklarını 
ve müşterilerine hizmet sunmaya 
başladıklarını paylaşan Yolda.com Kurucu 
Ortağı ve CEO’su Volkan Özkan “Almanya 
LTL ve spot taşımacılığa ihtiyaç duyan 
bir pazar. Taşıyıcılar %30 boş kapasite 
ile çalışıyorlar. Kaynakları ve mevcut 
karayolu taşımacılık sektöründe yer alan 
atıl kapasiteleri operasyona başladığımız 
günden bu yana çok iyi değerlendirdik. 
Dolayısıyla Almanya’nın ihtiyacı olan veri 
temelli paylaşımlı taşımacılık çözümlerimizi 
buradaki müşterilerimize ilk biz 
sunduğumuz için çok memnunuz” dedi. 
Özellikle Almanya’daki Türk şirketlerin 
büyüme ortağı olmayı hedeflediklerini 
aktaran Özkan, veri ve ürün odaklı bir 
şirket olma vizyonlarını Almanya’da da 
sürdüreceklerini dile getirdi. Özkan, taşıyıcı 
uygulamasını ise Haziran ayına kadar 
devreye alacaklarını paylaştı. Türkiye’den 
yurt dışına çıkan ilk lojistik girişimi 
olduklarını da belirten Özkan, hedeflerinin 
en kısa sürede Türkiye’de yakaladıkları 
başarıyı Almanya’da da yakalamak ve yeni 
pazarlara açılmak olduğunu söyledi.

Türk lojistik teknolojileri startup’ı Tırport, lojistik sektöründe 
unicorn olma yolunda ilerliyor. Doğu Avrupa ve Çin arasında 
taşıma yapan 1.5 milyon kamyoncunun bir numaralı yük vereni 
olmayı hedefleyen Tırport, sahip olduğu yapay zeka destekli tek-
nolojiler ve dijital platform gücüyle gelecek 5 yıl içerisinde Doğu 
Avrupa ve Çin arasındaki lojistik 
koridorun en büyük oyuncusu 
olmayı planlıyor. Avrupa’nın 
ve bölgenin sayılı dijital lojistik 
platformlarından birisi haline 
geldiklerini anlatan Tırport Yö-
netim Kurulu Başkanı Dr. Akın 
Arslan, şunları söyledi: “Tırport 
olarak, geçtiğimiz yıl günde 4 
binin üzerinde FTL operasyo-
nunu yönetmeye başladık. Üye 
kamyoncu sayısı 100 bine, yükü-

nü Tırport’lu kamyonculara emanet eden KOBİ sayısını yaklaşık 
3 bine taşındık. Türkiye dahil 7 ülkede ve 6 farklı dilde tüm dijital 
platformlarda faaliyet gösteriyoruz. Gelecek 3 yıl içerisinde, 
sadece Türkiye’de günlük 25 binin üzerinde FTL operasyonunu 
yönetmeyi hedefliyoruz. Gerekli altyapıları hazırladıktan sonra, 

2022 yılı ortasında Avrupa ope-
rasyonuna başlamayı planlıyo-
ruz ve 5 yıl içinde Doğu Avrupa 
ve Çin arasındaki Kuzey ve Orta 
Lojistik Koridorunun 1 numaralı 
dijital lojistik aktörü olmayı ve 
bu hattaki 1.5 milyon kamyon-
cuya “Operated By Tırport” 
konsepti ile ev sahipliği yapmayı 
ve bölgede günlük 100 binin 
üzerinde FTL taşımayı yönetmeyi 
planlıyoruz” dedi.

D
HL Supply Chain Türkiye ve 
Koçtaş arasında imzalanan tedarik 
anlaşması genişleyerek tüm Türkiye 
geneline yayılıyor. 2020 yılında, 

DHL Supply Chain Türkiye ve Koçtaş arasında 
imzalanan anlaşma ile online alışverişlerde 
teslimat performansını yüzde 100’e ulaştırmak 
için ‘Koçtaş Kapımda’ uygulaması hayata 

geçirilmişti. 2022 yılı itibariyle genişleyen 
anlaşma kapsamında artık mahallelerde 
konumlanan Koçtaş Fix mağazalarında 
yapılan alışverişler de DHL ile evlere ulaşıyor. 
DHL Supply Chain Türkiye İş Geliştirme 
Direktörü Serdar Tümer, “Koçtaş ile 2 sene önce 
başlayan iş birliğimizi bu sene daha da ileriye 
taşımaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. 
İş ortaklarımızla çıktığımız yolda onlara özel 
sunduğumuz çözümler, asıl fark yarattığımız 
alanlar oluyor” şeklinde konuştu. Koçtaş Ticari 
Gruptan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Mert Kesimer ise, “Pandemi döneminde 
müşteri odaklı yaklaşımımızla hızlı ve sorunsuz 
teslimat için DHL Supply Chain ile dağıtım iş 
birliğine başladık ve dijital kanallarımızdan 
satılan tüm ürünlerin teslimatını bu iş birliğinin 
ürünü olan Koçtaş Kapımda uygulaması ile 
gerçekleştirdik. Artık dijital kanallarımıza ek 
olarak Türkiye’nin dört bir yanındaki Koçtaş 
Fix mağazalarından yapılan alışverişler de DHL 
hızı ve titizliğiyle teslim edilecek” dedi.

T
ürkiye ile Avrupa’nın farklı 
bölgelerinde depolama alanları 
bulunan ve taşımacılık alanındaki 
çözümleri kadar depolamada da etkin 

çözümler sunan Çobantur Boltas’ın, Gümrük 
ve Depo/Antrepo Direktörlüğü’ne Evren Orkun 
İğdemir atandı. Bu yıl yeni depo yatırımları 
yapmayı planlayan şirket, bu doğrultuda 
hedeflerine sektörün deneyimli isimlerinden 
Evren Orkun İğdemir’le birlikte yürüyecek. 
Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi 
Ekonometri Bölümü’nde tamamlayan 
İğdemir’in uzmanlık alanlarını tedarik zinciri 
yönetimi ve operasyonel mükemmellik 
oluşturuyor. Kariyerine Rynart Lojistik’te 
başlayan İğdemir, Horoz Lojistik, TETAŞ İç ve 
Dış Ticaret AŞ, Solmaz Gümrük Müşavirliği, 

DHL ve Sertrans Lojistik firmalarında üst 
düzey görevlerde bulundu. İğdemir, son olarak 
Ulustrans Lojistik’te E-ticaret Lojistik Müdürü 
olarak görev yapıyordu.

DHL ve Koçtaş iş birliği 
bir adım ileri taşındı 

Çobantur Boltas’ta depo yatırımları Orkun İğdemir’e emanet

Yolda.com 
l an a da o is a tı 

 Serdar Tümer Mert Kesimer
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D
HL “Lojistikte İşin Geleceği” 
Trend Raporu’nun yeni bölümü, 
biri teknoloji tarafından değer 
katılmış ve diğeri onun tara-

fından otomatize edilmiş, iki olası gelecek 
senaryosunu ve bugün değişime öncülük 
ederken bu ikisinin uygulanma biçimlerinin 
dengelenmesi bakımından pratikte göz 
önünde tutulması gereken hususları ortaya 
koyuyor. DHL, özellikle tedarik zincirinin 
altı segmentinde iki senaryonun da bazı 
yönlerinin hayata geçirildiği bir gelecek 
öngörüyor: Depolama operasyonları, uzun 
mesafeli taşımacılık, son kilometre teslimatı, 
arka ofis operasyonları, müşteri hizmetleri 
ve tedarik zinciri planlaması. 

DHL Müşteri Çözümleri & İnovasyon 
Bölümü Avrupa İnovasyon & Trend Araş-
tırmalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Klaus Dohrmann, konuya ilişkin şunları 
söyledi: “Lojistiğin dijital dönüşümünün 
bugünden yarına gerçekleşmeyeceğini bili-
yoruz ancak şu anda bir dönüm noktasın-
dayız. Dijital dönüşümün ne ölçüde hayata 
geçirileceğine insan yön verir ve bu süreç 
teknoloji tarafından hızlandırılır. Bu pers-
pektiften bakarak geliştirilmiş (teknolojiyle 
desteklenmiş) ve otomatize edilmiş gelecek 
alternatiflerinin gerçekliklerine bugünden 
hazırlanmalı ve çalışanların hem işin hem 
de kendi organizasyonlarının geleceğini 
şekillendirmede aktif bir rol oynamalarına 
olanak sağlamalıyız.”

DHL “Lojistikte İşin Geleceği” 
Trend Raporu 2. bölümü 
yayınlandı. Rapora göre 

önümüzdeki yıllara teknoloji 
ve otomasyon damga 

vuracak. Tedarik zincirleri, 
kademeli ve eşitsiz dijital 

gelişmelerden kaynaklanan 
yeni talepleri karşılayabilecek 
şekilde esnek olmalı.  Lojistik 
sektörü, insana dayalı bir iş 
kolu olmaya devam ediyor: 
Dijital dönüşümde başarı, 

liderlik ve iş gücü arasındaki 
iş birliğine bağlı. 

çLojistiğin geleceğine 
otomasyon damga vuracak

TEKNOLOJİ HIZI ARTIRACAK 
Destekleyici teknoloji ile depo uzmanları 

ve kuryeler gibi çalışanlar yeni akıllı tek-
nolojiler sayesinde işlerini daha hızlı, daha 
güvenli ve daha az fiziksel/zihinsel çabayla 
yapabilecekler. Aynı zamanda, teknoloji, 
personelin uzaktan çalışmasına imkân sağ-
layacağından esasen ofis olarak kullanılan 
çalışma alanları azalacak ve böylece daha 
fazla gayrimenkul, depolama gibi lojistik 
işlevlere tahsis edilebilecek. 

Otomasyon teknolojisiyle makineler ve 
kolaboratif robotlar, operasyonel görevleri 
aralıksız bir verimlilikle ve sıfıra yakın ha-
tayla yerine getirerek tamamen dijitalleşti-
rilmiş bir lojistik sektörünün sürekli en üst 
seviyede performans göstermesini, optimi-
zasyonunu ve büyümesini sağlayacaktır. 
Aynı zamanda iş gücünde de bakım ve 
optimizasyon ekipleri gibi tedarik zincirini 
işler durumda tutacak mesleklere doğru bir 
kayma göreceğiz. 

Destekleyici ve otomatize teknolojilerin 
ikisi de bir tedarik zincirine uyarlama aşa-
masında kendi avantaj ve zorluklarına sahip 
olduğundan DHL, bu iki konseptten birinin, 
özellikle de önümüzdeki 10 ila 20 yıl içinde 
tamamen entegre olmasını öngörmüyor. 

Her büyük ölçekli değişim süreci gibi, 

lojistikte işin geleceğine geçiş de dikkatli 
planlama, aktif yönetim, açık iletişim, ilham 
veren ve pragmatik liderlik ve yeni yaklaşım-
lar gerektirecektir. Bunlar başarıyı getirecek 
üç kilit başlık altında toplanabilir: Yeni lider-
lik ve roller, yeni öğrenme ve gelişim, yeni 
çalışma modelleri ve çevre. 

‘HERKESİN OYNAYACAĞI 
BİR ROL VAR’ 

DHL Consulting Ortağı ve Genel Mü-
dürü Jana Koch, “Biz insan üzerine kurulu 
bir işletmeyiz. Hizmetlerimizin ve işimizin 
vaatlerini yerine getirenler bizim çalışanları-
mız; dolayısıyla dijitalleşme yolculuğuna hep 
beraber çıkmak bizim için çok önemli. Bura-
da herkesin oynayacağı bir rol var.” 

Liderlerin çalışanları beraberinde getir-
mesi ve onları değişimin aktif bir katılımcısı 
yapması önem taşıyor. Bu sayede bir hazırlık 
ve adaptasyon ortamı yaratabilir, işçilerin 
farklı mesleki eğitim ve beceri geliştirme yön-
temleriyle ilerleyebilmeleri için onlara yollar 
açabilirler. Buradan hareketle, yeteneklerin 
boşta kalmamasını sağlamak üzere lojistik 
sektörünün devlet kurumlarıyla, toplumsal 
kuruluşlarla ve diğer endüstrilerle iletişim ve 
iş birliği içinde olması gerekir.

Gümrükler, limanlar 
ve ötesinde kargonuzu 
hızlandırmanın en hızlı 
ve ucuz yolu

SGS.COM.TR/TRANSITNET

SGS TransitNet Transit Sistemi 
Destek Hizmetleri A.Ş.
Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:95  
İş İstanbul Plaza Güneşli Bağcılar - İstanbul
t +90 212 368 40 20  
f +90 212 224 78 96
e transitnet.turkey@sgs.com

140 yıllık geçmişe, dünya genelinde yapılanmış 2.600 ofis ve 93.000’den fazla çalışana sahip SGS 
Grubu’nun üyesi olan SGS TransitNet, 22 anlaşmalı partneri ile müşterilerine 7/24 hizmet vermektedir. 
Taşımacılık sektörünün en büyük firmalarının uzun yıllardır tercih ettiği SGS TransitNet’in hizmet kalitesi 
ISO 9001:2015 ve ISO 27001:2013 belgeleri ile de tescil edilmiştir. Taşımacılardan bağımsız yapısıyla 
tüm verilerinizin özenle korunduğu SGS TransitNet platformu üzerinden 2019 yılında 397.000, 2020 
yılında ise 361.000 araç için beyanname açılmıştır ve bu sayı her gün artmaktadır.  

SGS TransitNet müşterileri, aşağıda yer alan 23 ülkenin gümrük sistemine herhangi bir aracı kuruma 
ihtiyaç duymaksızın direkt olarak beyanname sunabilmektedir.

• Türkiye  

• Bulgaristan  

• Romanya  

• Macaristan  

• Polonya  

• Litvanya  

• Belarus  

• Almanya  

• Hollanda  

• Birleşik Krallık  

• İtalya  

• Fransa  

• İspanya  

• Hırvatistan  

• Sırbistan  

• Makedonya  

• Slovenya  

• Slovakya  

• İsviçre  

• Letonya  

• Yunanistan  

• İrlanda  

• Belçika
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DeFacto, globalde 
mağaza yatırımlarını 

sürdürüyor
2025 yılında 180 ülkede faaliyet 

gösteren global moda markası olma 
vizyonu doğrultusunda yatırımlarına 
devam eden DeFacto, Lübnan’da yeni 
mağazasını açtı. MENA (Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika) bölgesinde yaptığı yeni 
mağaza yatırımı ile globalleşmeye devam 
eden, 2022’de yurt dışında 50’ye yakın 
mağaza açmayı hedefleyen DeFacto, 
ekonomik ve kültürel gelişimi ile dikkati 
çeken Saida’da yeni mağazasını tüketici 
ile buluşturuyor. Lübnan’da dördüncü 
mağaza yatırımını gerçekleştiren şirket, 
yaklaşık 800 metrekare büyüklüğündeki 
yeni nesil mağaza konsepti ile tüketicinin 
karşısına çıkıyor.

DeFacto Alternatif Satış Kanalları & İş 
Geliştirme Genel Müdürü Serdar Ersoy, 
bu yatırımla birlikte 2025 hedeflerine 
doğru emin adımlarla ilerlediklerini 
belirtti. DeFacto olarak bugün güçlü 
mağazacılık ve e-ticaret yatırımlarıyla 93 
ülkede faaliyet gösterdiklerini ifade eden 
Ersoy, şunları kaydetti:

“Globalleşme stratejimiz dahil-
inde hedefimiz 2025 yılında 180 
ülkede varlık göstermek. Bu 
doğrultuda bu yıl içerisinde yurt dışı 
pazarlarda 50’ye yakın yeni mağaza 
yatırımı gerçekleştireceğiz. Hedef 
pazarlarımızdan Lübnan’daki dördüncü 
yatırımımız bu anlamda önem taşıyor. 
Ülkenin tarihi ve kültürel mirası ile dik-
kat çeken ve ticari anlamda güçlenen 
şehri Saida’daki mağazamızın buradaki 
hızlı gelişime katkı sunmasını ve bölge-
deki tüketicileri ‘ulaşılabilir moda’ ile 
buluşturmasını hedefliyoruz.”

İzmir Torbalı’da yaklaşık 70 bin 
metrekarelik alanda yatak, baza ve ev 
tekstili ürünleri üretimi yapan Bambi 
Yatak, yurt içinde ve dışında mağaza 
sayısını artırmaya hazırlanıyor. İmalatını 
yaptığı ürünleri 20 ülkede tüketici-
yle buluşturan marka, bu yıl içinde 
mağaza sayısını yurt içinde 700’e, yurt 
dışında ise 250’ye çıkarmayı planlıyor. 
Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi 
Emre Gökmen, yaklaşık 15 yıllık sürede 
hem sektör hem de şirketleri adına 
büyük başarılar elde ettiklerini ifade 
etti. Yurt içi ve dışındaki mağazalarda 
milyonlarca kişiye ulaştıklarını anlatan 
Gökmen, “Her geçen yıl kendimize 
hem ülkemizde hem de dünya gene-
linde yeni hedefler belirliyoruz. Bu yıl 
ülkemizdeki mağaza sayımızı 700’e, 
yurt dışındaki mağaza sayımızı 250’ye 
çıkarmak istiyoruz. 2023 hedefimiz 
ise Türkiye’de 800, yurt dışında 300 
mağaza sayısına ulaşmak. Bunun için 
enerjimiz, güçlü finans yapımız ve ken-
dimize inancımız var. Hedeflerimizi her 
zaman olduğu gibi yakalayacağımızı 
biliyoruz” dedi. Güçlerini İzmir’den 
aldıklarını ve kente katkı sunmaya 
devam etmeyi istediklerini vurgulayan 
Gökmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “50 
yıldır sektöre hizmet veren yerli ve milli 
köklerimizle, ülkemizi global arenada da 
temsil etmeye tüm gücümüzle devam 
edeceğiz. 2022’de özellikle İç Anadolu, 
Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu 
bölgelerine fokuslanarak bu bölgel-
erde kullanıcılara farklı bir deneyim 
sunacağız. Dünyada ise Avrupa ve 
Balkan ülkeleri odağımız olacak. Tüm 
dünya Bambi Yatak adını bundan sonra 
daha fazla duyacak.”

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ti-
caretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin 
Ahmed Al Zeyoudi, Trendyol’un Tuzla’daki 
Operasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, 
Trendyol’un gelecek dönem planları 
hakkında bilgi aldı. Trendyol Kurucu Ortağı 
Begüm Tekin, ziyarette yaptığı açıklamada, 
“Son yatırım turumuzda Softbank, General 
Atlantic’in yanı sıra ADQ ve Chimera Invest-
ment da aramızda katılmıştı. Hedefimiz 
büyük çoğunluğu esnaf ve KOBİ’lerden 
oluşan 260 bin satıcımızı, Türk üreticilerini 
ve markalarını dünya ile buluşturacak yeni 
köprüleri kurmak. Türk üreticilerinin ve 
markalarının yüksek kalitedeki üretim kapa-
sitesinin global pazarlarda büyümesine 
aracılık etmek ve ülkemize döviz girdisini 
artırmak istiyoruz. 2023 itibarıyla Tür-
kiye ve BAE arasında gerçekleştirdiğimiz 
e-ihracatın 100 milyon dolara ulaşacağını 
öngörüyoruz. Türkiye ve Birleşik Arap 
Emirlikleri arasında da e-ihracat köprülerini 
kurmuş olacağız” dedi. Trendyol’un global 
e-ihracat planlarından da bahseden Tekin, 
şunları aktardı: “E-ihracat ile ülkemizin ihra-
cat gelirleri ile ihracatçı sayısını artırırken, 
Türk üreticilerine yurt dışındaki milyarlarca 
tüketiciye satış yapma imkanı sunuyoruz. 
Türk üreticilerini ve ürünlerini kendi platfor-
mumuzla ya da global e-ticaret pazaryerleri 
aracılığıyla tüm dünya ile buluşturuyoruz. 
Yerli üretim ürünler Trendyol aracılığıyla 
50’den fazla global pazaryerinde satılıyor. 
2021 yılında toplam 6 milyon sipariş aldık. 
Yine 2021’de Avrupa’dan Orta Doğu ve 
Afrika’ya, çok geniş bir coğrafyada 100’e 
yakın ülkeye ihracat yaptık. 2023 yılında 
e-ihracat hacmimizin 1 milyar dolara 
ulaşmasını bekliyoruz. Hedefimiz yerli 
üreticileri ve markaları global pazarlarda 
büyüterek, EMEA Bölgesi’nin lider e-ticaret 
şirketi olmak. Bu doğrultuda da biz de 
teknoloji, lojistik ve pazarlama odağında 
önümüzdeki üç yıl içinde 500 milyon dolar 
yatırım yapacağız.”

TEKSTİL YATAK E-TİCARET 

Trendyol BAE ile 
e-ihracat köprüsü kuracak

Bambi Yatak 
yurt dışı mağaza sayısını 

250’ye çıkarıyor
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Yerli İHA JACKAL’ın 
ilk ihracatı İngiltere’ye

Coşkunöz Holding iştiraki Fly BVLOS 
Technology ile İngiliz Flyby Technology 
arasında yapılan anlaşma ile JACKAL 
isimli yerli insansız hava aracının (İHA) 
İngiltere’ye satışı gerçekleşti. Bu anlaşma 
ile birlikte Türkiye, tarihinde ilk kez 
İngiltere’ye teknoloji katma değeri yük-
sek bir ürün satışı gerçekleştirmiş oldu. 
Yüksek hassasiyet ve yüksek teknoloji 
gerektiren İHA üretimi konusunda 
Türkiye’de önemli bir ihracat başarısı 
gerçekleştirdiklerini söyleyen Fly BVLOS 
Genel Müdürü Murat Islıoğlu, “Fly BVLOS 
olarak geçmişten gelen deneyimlerimizi 
ve bilgi birikimimizi geleceğe aktarıyoruz. 
Drone teknolojileri konusunda üretim 
yapıyoruz. Bu dronelarla ilgili uçuş 
eğitimleri veriyoruz. Üretimini yaptığımız 
yerli ve milli yazılıma sahip JACKAL isimli 
insansız hava aracımız, asgari 15 kg yük 
taşıyabiliyor ve 130 kilometre men-
zilde uçuş gerçekleştirebiliyor. Dünya 
ticaretinde ve katma değerli teknolojide 
üst sıralarda olan İngiltere’ye bu ilk İHA 
satışı ile şirketimiz ve ülkemiz adına bizler 
büyük gurur yaşıyoruz” dedi. Flyby Tech-
nology kurucusu Jon Parker ise, satın 
alınan JACKAL İHA’nın sahip olduğu 
yeni nesil özellikler ile eğitimler için 
çok uygun olması sebebiyle seçildiğini 
söyledi. Parker, “Çünkü akıllı operatörl-
erin satın alacağı sistemin bu olduğunu 
düşünüyoruz. Yeni nesil pilotları yeni 
nesil hava araçlarında eğitmeniz gerekir. 
Bunlar uzun menzilli ağır yük taşıyan 
ve geçmişte hobi olarak kullanılan 
ekipmanlardan farklı olan uçuş kontrol 
sistemleridir. JACKAL’ın sahip olduğu 
özelliklerle tam aradığımız İHA olduğunu 
söyleyebiliriz. JACKAL da eğitimlerde 
yaratacağı farkla bize dünyanın dört bir 
yanındaki pilotları eğitme ve işlerimizi 
büyütme kabiliyetini sağlayacak. Drones 
for Good (İyi Amaca Hizmet Eden 
İnsansız Uçaklar) konseptini benim-
seyip platformu barışı korumaya yönelik 
görevlerde ve Sivil Toplum Örgütleri ile 
birlikte kullanmamıza olanak tanıyacak” 
şeklinde konuştu.

87 ülkeye Lassa markasının ihracatını 
yapan Brisa, yeni bir rekora imza ata-
rak ihracatta tüm zamanların en yüksek 
sevkiyatını gerçekleştirdi. Şirketin ilk çeyrek 
dönem toplam ihracatı, 80,5 milyon USD’a 
ulaştı. Brisa’nın 2022 yılı birinci çeyrek 
performansını değerlendiren Brisa CEO’su 
Haluk Kürkçü, şunları aktardı: “Geçtiğimiz 
dönemin zorlu küresel ve yerel koşullarında, 
stratejik önceliklerimize odaklanarak, maliyet 
ve masraflarımızı doğru yönettik, istikrarlı 
ve dengeli büyümemizi sürdürdük. Pande-
minin hafiflemesine dair işaretler aldığımız 
bu dönemde, durgunluk yaşanan pazarların 
kısmen canlandığını gözlemliyoruz. Yılın ilk iki 
ayındaki verilere göre, özellikle doygunluğa 
ulaştığını gözlemlediğimiz Avrupa yenileme 
pazarı, binek ve hafif ticari araç lastikleri seg-
mentinde dikkat çeken çift haneli büyümeler 
kaydetti. Bu koşullar altında, ihracatta elde 
ettiğimiz performans şirketimizin toplam 
performansı için büyük önem arz etti. İhracat 
pazarları arasında denge oluştururken, 
çalışmalarımıza da ivme kazandırdık. Faaliyet 
gösterdiğimiz uluslararası pazarlarda Lassa 
markamız ile önemli bir ihracat sevkiyatı 
rekoruna imza attık. Avrupa, Orta Doğu, 
Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu 
bölgelerinden toplam 17 ülkede pazarın 
üzerinde performans kaydettik ve pazar 
payımızı artırdık. Brisa tarihinde bir ayda 
yapılan en yüksek sevkiyat adedine ulaştık ve 
bugüne kadar ilk çeyrekte ulaşılan en yüksek 
ihracat rekorunu da kırmış olduk. Tüm bu 
sonuçlar küresel ölçekte tercih edilirliğimizi 
ve başarımızı kanıtlıyor.” Türkiye’nin hem 
üretimde hem de coğrafi konumu sebebiyle 
çok önemli lojistik fırsatları olduğuna dik-
kat çeken Kürkçü, “İhracat pazarlarındaki 
tecrübemiz, sektörel uzmanlığımız, lojistik 
konumumuz, müşteri odaklı çevik iş yönetim 
modellerimiz, dijital dönüşümden aldığımız 
güç ile rekabet içinde olduğumuz ülkelere 
karşı avantajlıyız. Önümüzdeki dönemde de 
bu fırsatları ve potansiyeli gerçekleştirmek için 
çalışıyoruz” dedi. 

Tosyalı Holding şirketlerinden Tosyalı 
Algerie, Cezayir’in en büyük boru ihracatını 
Angola’ya gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 
Şirket, TOA Corporation’dan aldığı iki proje 
kapsamında toplamda 15 bin ton boru te-
dariki yapacak. Toplam 15 bin ton, 25 yıldan 
fazla korozyon dayanımı sağlayan boruların 
ihracatını kapsayan bu iki proje kapsamında 
Tosyalı Algerie, boyları 55 metreye kadar 
olan boruları sevk edecek. Tosyalı Algerie’nın 
desteklediği ‘Saco Mar Mineral Port’ ve ‘Na-
mibe Container Terminal Extension’ projeleri 
Afrika kıtası içerisinde entegre kurulacak 
ulaşım ağının malzemelerinin de yine Afrika 
kıtası içerisinden karşılanmasını sağlayacak. 
İhraç edilecek boruların kullanılacağı projel-
erden Namibe Konteyner Terminali’nin 
genişletilmesi ve Port Sacomar’ın rehabilita-
syonu, Angola’nın petrole olan bağımlılığını 
azaltarak ekonomisinin çeşitlendirilmesini 
sağlayacak. Operasyonel bir konteyner ter-
minali olan Port Namibe’nin genişletilmesi 
ise Angola’nın güney bölgesinde tarım, 
tarımsal sanayi, mineraller, kereste, petrol 
üretimi ve turizmi geliştirirken, Afrika’nın 
tamamı için de stratejik bir ulaşım ve lojistik 
projesi olacak. Angola iç savaşı sırasında 
tahrip edilen Port Sacomar, maden sek-
törünü güçlendirecek granit, demir cevheri, 
mermer ve manganez ihracatı için emtia 
odaklı bir liman oluşturmak için rehabilite ve 
modernize edilecek. Angola’da inşa edilecek 
bu limanlar bölgedeki karayla çevrili ülkeler 
için bir geçit görevi görecek. Proje SADC 
(Southern African Development Community) 
Kuzey-Güney koridoruna entegre edilecek bir 
ulaşım ağının parçası olacak. Angola’da demir 
cevheri üretimi için çalışmalarına devam eden 
Tosyalı için boru tedariki yaptığı bu projeler 
aynı zamanda kendi işleri açısından stratejik 
bir önem taşıyor. Tosyalı bu ülkede kendi 
demir cevherini üretecek, bu demir cevheri 
ile Cezayir’deki hali hazırda bir adet opera-
syonel, bir adet de inşası devam eden toplam 
iki DRI tesisini besleyecek. Bu demir cevherl-
erinin Angola’dan ihracatı da Tosyalı’nın boru 
tedarikçisi olduğu Saco Mar limanı üzerinden 
yapılacak.

HAVACILIK OTOMOTİV DEMİR-ÇELİK 

Tosyalı’dan Angola’ya 
15 bin ton boru ihracatı

Brisa 
ihracat rekorunu kırdı 
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PerspektifLojistik 

T
ürkiye, 1950’lerden itibaren tekstilde, 1970’lerden itibaren de hazır 
giyimde ihracatçı konumuna geçmiş, 2021 yılında 12,9 milyar dolar 
değerinde ihracatla bir rekora imza atarak yüzde 33,2 oranında 
ihracat artışı gerçekleştirmiştir. Bu veriler ışığında baktığımızda 

tekstil sektörü ülke ekonomisinde en çok istihdam ve katma değer yaratan 
sektörlerin ilk sıralarında yer almaktadır.

Günümüzde küresel rekabet sadece üreticiler veya satıcılar arasında değil, 
daha geniş bir eksende tedarikçiler, dağıtımcılar ve lojistik hizmet sağlayıcılar 
arasında cereyan etmektedir. Globalleşen ekonomi ve rekabet koşulları 
içerisinde taşıma, depolama, dağıtım, paket-ambalajlama ve gümrükleme 
gibi birçok lojistik hizmet, hem bedel olarak yüksek hem de ayrı bir uzmanlık 
gerektirmektedir. Üretim sektörü özellikli bir sektördür ve kendine özgü 
dinamikleri bulunmaktadır. Ürünlerin çeşitliliği ve nitelikleri bakımından söz 
konusu lojistiğin de kendine özgü uygulamaları vardır. 

Bugün şirketler, üretim aşamasında maliyetleri düşürmek yerine doğru 
lojistik süreçlerini uygulayarak nakit akışlarını ve karlılıklarını artırmayı 
hedeflemektedir. Günümüzde CRM uygulamalarının tamamında, yeni 
müşteri kazanma maliyetinin, mevcut müşteriyi elde tutma maliyetine göre 
6-8 kat daha fazla olduğu gözlemlendiğinden mevcut müşterilere en iyi 
hizmeti vermek amaç edilmiştir. Etkin bir lojistik yönetiminin firmalar için 
maliyet düşürücü, üretim arttırıcı, kalite yükseltici, müşteri memnuniyeti 
artırıcı, dolayısıyla da payını büyütme ve rekabet gücünü artırma etkisi 
sağlayacağı açıktır.

Eşyaların, zaman ve mekan faydası yaratacak şekilde yer değiştirmesinin 
sağlanabilmesi için taşıma türlerinin kullanılması gerekmektedir. Tekstil 
global bir sektördür; pamuk bir ülkede üretilebilirken, ikinci bir ülkede 
iplik haline getirilebilir, başka bir ülkede dokunabilir, diğer bir ülkede 
dikilebilirken pek çok farklı ülkelerde satışa sunulabilir. Bu nedenle tedarik 
zinciri oyuncuları arasında etkin bir taşıma ve dağıtım sisteminin kurulması 
gerekmektedir.

Tekstil ürünleri için en çok karayolu ve denizyolu taşımacılığı türleri 
kullanılmaktadır. Bununla birlikte acil olarak sevk edilmesi gereken ürünler 
havayolu ile taşınmaktadır. Hangi taşıma türü kullanılırsa kullanılsın tekstil 
ürünlerinin taşınmasında temel prensipler aynıdır. Tekstil ürünleri rulo, 
koli ve askılı olarak farklı şekillerde taşınabilir. Rulo ve koli ürünler kapalı 
veya tenteli kaplarla taşınırken, askılı ürünler askı sistemi olan kaplarla 
taşınmaktadır. Güneş ışınları ve nem tekstil ürünlerini, deforme olmalarına 
neden olarak olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle uzun süreli ve doğrudan 
güneş ışığı ile temas etmemesi sağlanmalı ve belli bir sıcaklık ile nem 
oranlarında taşımanın gerçekleşmesi gerekmektedir. Mikroorganizma ve 
haşerelerin tekstil ürünlerine zarar vermesinden dolayı ürünlerin korunması 
gerekmektedir. Araçlara yükleme yapılmadan önce yük taşıma bölümlerinin 
kuru ve temiz olması sağlanmalıdır.

Günümüzde lojistik işletmeleri, tekstil ürünlerini taşımanın yanında 
fabrikadan tüketiciye ve hatta geri dönüş lojistiğini gerçekleştirebilecek kadar 
dağıtım planlamasını yapabilecek teknik bilgi ve teçhizata sahiptir.

Bilgi teknolojilerinin kullanımı, tekstil ürünlerinin tedarik zinciri 
süreçlerinde tam zamanlı bilgi transferi, etkili iletişim, ürün takibi ve süreç 
kontrolü sağlamaktadır. Üretim ve hizmet süreçlerinin tamamında ürünlerin 

takibinde Barkod ve radyo frekansı ile tanımlama sistemlerinden (RFID) 
yararlanılmaktadır. RFID nesneleri radyo frekansı kullanarak tanımlamaktadır. 
Tanımlanacak nesneye içinde anten ve mikroçip bulunan bir RFID etiketi 
takılmaktadır. Bu etiket içine nesneyle ilgili gerekli bilgiler kaydedilmektedir. 
RFID sistemleri depo yönetimi, taşıma yönetimi, üretim planlama, sipariş 
takibi, stok yönetimi, demirbaş yönetiminde kullanılmaktadır. RFID 
sisteminin tedarik zincirinde süreç düzenleme ve maliyet azaltma potansiyeli 
vardır. Tedarik zinciri süreçlerinde bilgi teknolojilerinin kullanılmasının; 
süreçler arasında entegrasyonun hızlı olması, maliyetlerin düşmesi, stokların 
kayıt altına alınması ve takibini kolaylaştırıcı etkileri bulunmaktadır.

Lojistik sektörünün önemli süreci olan taşıma sistemlerinde GPS teknolojisi 
yardımıyla işletmeler, talep yönetimi, dağıtım merkezi ve depolar arasında 
yüksek etkileşim sağlayarak araçlarını rahatlıkla takip ederken, nakliye 
hareketlerini izleyerek gönderiler hakkında sağlıklı bilgi edinebilmektedir. 
Tam da bu noktada bulut bilişim sisteminin taşıma yönetim sistemine 
getirdiği hızlı çözümlerden yararlanılmaktadır. Lojistik firmaları bulut tabanlı 
teknolojilere geçtikçe lojistik BT hizmetlerinin çok yönlüleştiği, şirketlerin 
isteğe bağlı ve kullanım başına ödeme modeline yöneldiği görülmektedir. 
Shipwire ve Freight gibi hizmetler ise tedarikten faturalandırmaya kadar tüm 
lojistik sektörünün her alanını kapsamaktadır. Gerçek zamanlı bulut tabanlı 
nakliye yönetim sistemleri, tüm süreci KOBİ’ler için daha kolay ve daha ucuz 
hâle getirmektedir.

Tekstil gibi büyük ölçekli, hızlı ve hassas olan ürünlerde lojistik hizmetler, 
üretim yapan kuruluşlarca yerine getirilmemeli, esas işleri lojistik olan servis 
sağlayıcı kuruluşlara bırakılmalıdır. Bu sayede üretici kuruluş depolama, 
taşıma, eleman, araç giderlerinden kurtulacak ve kaynaklarını temel işi 
olan üretimde değerlendirecektir. Servis sağlayıcılar tekstil lojistiği için 
uygun sistemleri büyük ölçüde sağlayacaklar ve bunu tüm kuruluşların 
kullanımına sunarak maliyet indirimi yaratacaklardır. Askılı depo sistemleri, 
askılı konteyner nakliyesi, dağıtım araçlarında aynı sistemin kullanılması, 
otomatik sayım ve barkod, RFID sistemleri ile sevkiyat ve depolama sırasında 
oluşacak kazalar kaldırılacak ve hatasız dağıtım sağlanacaktır. Sistemlerin 
otomasyonu, teslimat bilgilerinin planlı ve online iletilmesi de hem hizmet 
kalitesini yükseltecek hem de maliyetleri geriye çekecektir.

Tekstil ve hazır giyim sektöründe tersine lojistik uygulamalarının artması 
için hem işletmelerin hem de tüketicilerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 
Tersine lojistik geri dönüşümü arttırmakta ve eskiyen ürünlerin yeniden 
kullanılmasını veya değerlendirilmesini sağlamaktadır. Sürdürülebilirlik ve 
çevreyi koruma ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır.  Çevreci üretim yapan 
Avrupalı firmaların rekabetçiliğini korumak amacıyla konacak karbon sınır 
vergisinin Türkiye sanayisi üzerindeki muhtemel etkileri değerlendirilmelidir. 
Düşük emisyonlu üretim yapan ülkeler AB ile ticarette avantajlı konuma 
sahip olacaktır. Türkiye’nin ihracatının yarısının AB ülkelerine yapıldığı ve 
tekstil-hazır giyim sektörünün ihracattaki payının önemli bir yer tuttuğu göz 
önüne alındığında yol haritamızı bu doğrultuda hazırlamamız gerekiyor. 
Bu noktada hammaddelerin tekrar kullanılabilmesi ve doğaya minimum 
atık bırakılması gerekmektedir. Bu nedenle tekstil ve hazır giyim ürünlerinin 
tekrar değerlendirilmesi ve geri dönüştürülmesi oldukça önemlidir. Böylece 
hem ekonomiye katkı sağlanacak hem de sürdürülebilirlik oranı arttırılacaktır.

TEKSTİL LOJİSTİĞİNDE 
TEKNOLOJİK KOLAYLIKLAR
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B
iliyoruz ki, taşımacılık ekonomik büyüme 
ve istihdam sağlar. Bu nedenle yeni 
gelişmelere ayak uydurmak ekonomimiz 
ve toplumumuz için son derece önemli 

bir konudur. Yeni gelişmelerden birisi de otomotiv 
taşımacılığı olmalıdır. TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel 
Müdürlüğü’nün 2016-2020 yıllarını kapsayan 
istatistik yıllığında, madde cinslerine göre yapılan 
yük taşımaları içinde otomotiv ve yedek parça 
taşımacılığı bilgileri bulunmamaktadır. Ancak, 
otomotiv ve yedek parça taşımaları diğer taşımalar 
maddesi içinde gösterilmiş olabilir. Anlaşılan o ki, 
Türkiye’de demiryolu ile otomotiv taşımacılığının 
yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Otomotiv taşımalarının demiryolu ile yapılması 
ulaştırma sektöründe stratejik bir amaç olmalıdır. 
Bu doğrultuda serbestleştirilen demiryolu 
sektöründe, otomotiv firmaları da gelişecektir. 

Prensip olarak, hemen hemen tüm mallar 
demiryolu ile taşınabilir. Taşıma lojistiği sektöründe 
ister otomotiv, ister sıvı, ister katı madde olsun, 
eşyalarınızı A noktasından B noktasına taşımak 
için hemen her zaman bir çözüm yolu vardır. Yük 
trenleri, kullanım amaçlarına göre özel olarak 
tasarlanmış yük vagonlarından ve lokomotiflerden 
oluşur. 

Baş döndürücü hızla ilerleyen teknoloji ve onun 
ürünü olan ulaşım ve iletişim, ülkeler arasındaki 
ilişkiyi inanılmaz ölçülerde artırmaktadır. Yaşanan 
küreselleşme süreci de malların, hizmetlerin, 
sermayenin, kişilerin dünyada daha serbest 
dolaşımını öngörmektedir. Sınırların ortadan 
kalktığı, rekabetin arttığı dünyamızda yaşanan bu 
değişimi en yararlı etkileyen ve etkileyecek olan 
sektörlerden biri de demiryoludur.

Özellikle kamu-özel sektör ortaklıklarına 
gidilerek, başta sanayi bölgelerine olmak 
üzere, demiryolu bağlantı hatları yapılmalıdır. 
Yük taşımalarının demiryolu ağırlıklı yapılması, 
ulaştırma sektöründe stratejik bir amaçtır. Bu 
doğrultuda demiryolunda özel sektör tren 
işletmeciliği teşvik edilmelidir.

Gelişen küreselleşme, malların daha uzun 
mesafelere taşınması anlamına geliyor. Artan 
konteyner taşımacılığının hızla artan önemi 

demiryolu yük taşımacılığı için yeni fırsatlar 
yaratmaktadır. Bu nedenle otomotiv firmaları 
taşımalarını demiryolu ile yapmalıdır. Böylece 
taşıma zinciri ve şirketin lojistik süreçlerine 
entegrasyonu daha iyi planlanabilir. 

Kalkınma planlarında ve bütçelerde 
demiryoluna ayrılan projelerin çok hızlı bir 
şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu 
nedenle mevcut hatların iyileştirilmesi ivedilikle 
bitirilmelidir. Temennimiz, demiryollarına yapılan 
yatırımların önümüzdeki yıllarda da artarak devam 
etmesidir. Yük taşımacılığı, kombine taşımacılık 
sistemi içinde yapılması ile çevreye duyarlılığın, 
trafik yoğunluğunu önlemenin ve rekabet 
edilebilir taşımacılık yapılmasının yolunun açılması 
olacaktır.

Bu suretle Türkiye’yi kalkındırmak, sosyal ve 
kültürel gelişmeleri tüm ülke düzeyine zamanında 
yayabilmek, ülkenin her yerine istendiği zaman 
ulaşabilmek, üretilen ürünleri, ihtiyaç olan 
yerlere dağıtımını sağlamak, denizlere ulaşarak, 
Karadeniz ve Akdeniz çanaklarını kullanarak, 
Türkiye’yi çevre ülkelerin merkezi yapmak 
mümkün olacaktır. 

Ulaştırma sektöründeki temel amaç, ülke 
ekonomisinin ve sosyal hayatın gerekliliğine 
uygun, taşıma türleri arasında dengenin 
sağlandığı, çağdaş teknoloji ve uluslararası 
kurallarla uyumlu, çevreye duyarlı, ekonomik 
ve güvenli taşımacılığın yapıldığı bir ulaştırma 
altyapısının zamanında oluşturulmasıdır. 

Ulaştırma alt sektörlerinin birbirlerini 
tamamlayıcı nitelikte çalışması ve çok modlu 
taşımacılık sistemlerinin yaygınlaştırılması esastır. 
Demiryollarının zamanla kaybettiği pazar payını 
tekrar kazanmak ve ulaştırma sektörü içerisindeki 
mevcut dengenin demiryolları lehine yeniden 
kurulması sağlanmalıdır. Bu süreçte, çevre kirliliği, 
doğal yaşamın yok olması, küresel ısınma sonucu 
iklim değişikliği gibi nedenlerden dolayı artan 
çevre bilinci de demiryolu sektörünün tekrar 
canlandırılması, politikalarında önemli bir rol 
oynamaktadır.

Otomotiv endüstrisi,  yeşil ve temiz bir dünya 
için demiryolunu kullanmalıdır.

OTOMOTİV TAŞIMACILIĞI 
DEMİRYOLUYLA YAPILMALI

GeleceğimizdirDemiryolu
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K
ARGOMsende, “e-ticaretse 
o iş bizde” mottosuyla Ka-
sım 2020’de kargo sektörüne 
iddialı bir giriş yaptı. Uçtan 

uca teknolojik altyapısı sayesinde tüm 
Türkiye’de 81 ilde, harita üzerinde canlı 
takip imkanının yanında, alıcılarına 
tahmini varış zamanı bildiren şirket, 
e-ihracat alanında tüm dünyaya “adrese 
teslim” dağıtım hizmeti sunmaya ha-
zırlanırken, yılı yüzde 200 büyümeyle 
kapatmayı hedefliyor. 

“Klasik kargoların 81 ili kapsayan 
erişim kapasitesini, yeni nesil kargoların 
ancak sınırlı bir coğrafyada sunabildiği 
ileri teknoloji odaklı ürünlerimizle har-
manladığımız hizmetlerimiz ile sektörün 
önemli bir oyuncusu olmaktan dolayı 
çok mutluyuz” diyen KARGOMsende 
Genel Müdürü Cem Hakan Özyiğit, 
hem geleneksel hem de yeni nesil dağı-
tım şirketleri ile rekabet halinde olduk-
larını söylüyor. Özyiğit, “Bu rekabetin 

şirket olarak bizi ve sektörü pozitif anlam-
da geliştirdiğini düşünüyoruz. Hep daha 
yüksek bir performans ile teslimat için var 
gücümüzle çalışıyoruz…” diyor. 

“E-Ticaretse O İş Bizde” 
mottosuyla kargo 
sektöre giriş yapan 
KARGOMsende’nin kuruluş 
hikayesini kısaca aktarır 
mısınız? Şirket olarak kargo 
sektöründe nasıl bir fark 
yarattınız?

Kasım 2020’de 
sektöre giriş yapan 
markamız uçtan 
uca teknolojik 
altyapısı ve bu-
gün Türkiye’nin 
81 iline ulaşan 
geniş teslimat 
ağı ile yeni ne-
sil bir dağıtım 

Kargo sektöründe 
e-ticaret dağıtımlarına 
yeni bir soluk getiren 
KARGOMsende, tüm 
Türkiye’de 81 ilde, 
harita üzerinde canlı 
takip imkanının yanında, 
alıcılarına tahmini 
varış zamanı bildiren 
marka olarak dikkat 
çekiyor. 2023’te 10 bin 
adet teslimat noktası 
açmayı hedeflediklerini 
belirten KARGOMsende 
Genel Müdürü Cem 
Hakan Özyiğit, 
başlatacakları e-ihracat 
lojistiği hizmetiyle 
Türk markalarına 
yeni bir alternatif 
oluşturacaklarını 
söylüyor.  

K
ARGOMsende, “e-ticaretse 

K
ARGOMsende, “e-ticaretse 

K
şirket olarak bizi ve sektörü pozitif anlam

START VERECEK
e-ihracat hizmetine

şirket olarak bizi ve sektörü pozitif anlam-
da geliştirdiğini düşünüyoruz. Hep daha 
yüksek bir performans ile teslimat için var 
gücümüzle çalışıyoruz…” diyor. 

“E-Ticaretse O İş Bizde” 
mottosuyla kargo 
sektöre giriş yapan 
KARGOMsende’nin kuruluş 
hikayesini kısaca aktarır 
mısınız? Şirket olarak kargo 
sektöründe nasıl bir fark 

Kasım 2020’de 
sektöre giriş yapan 
markamız uçtan 

-
gün Türkiye’nin 

şirket olarak bizi ve sektörü pozitif anlam şirketidir. KARGOMsende olarak özellikle 
pandemi sonrası değişen alışveriş alış-
kanlıkları, artan/şekil değiştiren tüketici 

ihtiyaçlarına doğru ve eksiksiz bir 
şekilde cevap verebilmek için 

hem ürün özelliklerimizi hem 
de teknik altyapımızı 81 ile 
yüzde yüz performans hedefi 
ile hizmet edebilmek üzere 
kurguladık. Tabi ki bu nokta-

da bağlı bulunduğumuz Tur-
kuvaz Medya Grubu’nun 

yarım asrı aşan 
dağıtım tecrübe-
sinin de bizim 
için büyük bir 
avantaj yarat-
tığını ifade 
edebiliriz.

Gerek ürün 
özelliklerimiz 

gerekse tek-
noloji alanında 
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yapmış olduğumuz yatırımların yanı 
sıra dağıtım performansımızın sek-
tör ortalamasının oldukça üzerinde 
olması sebebiyle fark yarattık. Ayrıca 
Türkiye’nin 81 ilinde geniş teslimat 
ağımız ile sektörde benzerlerimizden 
ayrışıyoruz. Kuruluşumuzun 1. yılın-
da sektörde oldukça kıymetli bir ödül 
olan 7. ACE Awards Ödülleri’nde 
kendi kategorimizde birinci olarak 
“Diamond” ödülüne hak kazandık. Bu 
noktada müşteri deneyimi konusunda 
proaktif bir yaklaşım benimsememizin 
önemli bir payı da var.

Ne tür yatırımlar 
gerçekleştirdiniz? 

Turkuvaz Medya Grubu bünye-
sinde olmanın bazı avantajlarını yaşı-
yoruz. Dağıtıma grup içinde yer alan 
kıymetli markalarımız ile başladık. 
6 ay gibi kısa bir sürede Türkiye’nin 
en önemli firmaları ve 3. parti lojistik 
şirketlerinden biri ile çalışmaya baş-
ladık. Teslimat performansımızdaki 
başarının bu işbirliğinde önemli bir 
etkisi var. Yeni nesil dağıtım şirketi 

olarak şubesiz, 7/24 teslimat anlayışı ile 
sadece e-ticaret odaklı bir yapı üzerine 
markamızı tasarlamış olmamızın haklı 
geri dönüşleri bunlar.

Ayrıca last mile için ayrı bir organi-
zasyon da kurduk. Bu noktada gerek 
araç filosu gerekse saha sorumlularının 
eğitimi anlamında performansı daha da 
iyileştirmek için önemli yatırımlarımız 
mevcut.

HEDEF 10 BİN ADET 
TESLİMAT NOKTASI 
Hangi dağıtım modelleriyle 
müşterilerinize hizmet 
sunuyorsunuz? Gündeminizde yeni 
projeler var mı? 

Şu an için ertesi gün teslimat mo-
deli ile çalışıyoruz. Hedefimiz tüm 
Türkiye’ye yüzde 95 üzerinde zama-
nında teslimat gerçekleştirebilmek, 81 
ile ortalama 1.3 günde güvenli, hasarsız 
ve eksiksiz teslimat yapabilmek. Eş 
zamanlı olarak, şubeden teslimat, mağa-
zaya teslimat ve esnaf teslimat noktası 
konusunda altyapı çalışmalarına devam 
ediyoruz. Uzun vadeli olarak karbon 

ayak izini minimize edecek “esnaf 
iade ve teslimat noktaları”nın yaygın-
laştırılması gibi önemli bir projemiz 
var. Mevcutta zaten medya grubumuz 
bünyesinde yer alan gazete dağıtımı 
yapan teslimat noktalarımızı “iade ve 
teslimat noktası” olması için çalışma-
larımız devam ediyor. 2023 yılında 
toplamda 10 bin adet teslimat noktası 
açmayı hedefliyoruz.

Pandemi ve e-ticaretteki hızlı 
büyüme kargo sektörüne nasıl 
yansıdı? Siz bu dönemde nasıl 
pozisyon aldınız?

Sizin de belirttiğiniz gibi pandemi 
pek çok farklı sektör gibi e-ticareti de 
hem büyüttü hem de farklılaştırdı. Bu 
alana hizmet veren her şirket değiş-
mek ve markasını/ürününü geliştir-
mek zorunda kaldı diyebiliriz. Marka 
olarak biz pandemi ile paralel olarak 
büyüyen bir firma olarak şanslıydık. 
Mevcut pek çok firma salgın sebebiyle 
değişen alışveriş alışkanlıkları ve artan 
tüketici beklentilerine göre operasyo-
nel hazırlıklar ve değişimler yaparken 
biz KARGOMsende olarak bu deği-
şimin içine doğduğumuz için hızlıca 
adapte olduk ve tüm süreçlerimizi bu 
yeni yapıya uygun geliştirdik. 

Müşteri portföyünüzden söz 
eder misiniz? 3PL hizmet 
sağlayıcılarla nasıl bir işbirliği 
içindesiniz? 

KARGOMsende olarak e-ticaret 
firmalarından yapılan alışverişlerin 
teslimatlarına odaklı iş stratejimiz ile 
çalışmaya devam ediyoruz. Hedefi-
miz odağımızı dağıtmadan mevcut 
ve potansiyel müşterilerimize en iyi 
şekilde hizmet verebilmek. Müşteri 
portföyümüzde Türkiye’nin önde 
gelen perakende firmaları var. Ayrıca 
bu markalara depolama/depo yöne-
timi, lojistik konusunda çözüm sunan 
3. parti lojistik (3PL) hizmet sağlayıcı 
markaları da müşteri portföyümüze 
katmak istiyoruz. 
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‘REKABET HIZMETE KAYIYOR’ 

Kargo sektörünün alıcıların beklentileri sayesinde olumlu 
anlamda gelişip, değiştiğinin altını çizen KARGOMsende Genel 
Müdürü Cem Hakan Özyiğit, oluşan ihtiyacı karşılamak için 
hizmet veren firmaların hem operasyonel hem de teknolojik 
anlamda yatırımlar yapmak zorunda kaldığını söyledi. Özyiğit, 
sözlerini şöyle sürdürüyor: “İlave olarak, yeni nesil kargo 
şirketleri doğuştan dijital şirketler ve sektörde uzun süredir yer 

alan geleneksel kargo şirketlerine de daha teknolojik olmaları 
gerektiğine yönelik bir baskı unsuru oluyorlar. Sonuç olarak sektör 
bütününe baktığımızda rekabet fiyattan çok hizmette rekabete 
doğru kayıyor. Hizmette rekabet de beraberinde daha iyi müşteri 
deneyiminin sunulması ve daha iyi bir teslimat performansı 
anlamına geliyor. Sektördeki tüm paydaşlar da bu durumdan 
olumlu anlamda etkilenecekler.” 
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MÜŞTERİLER TÜM GÜN 
KARGO BEKLEMİYOR 
Dijitalleşme alanında ne tür 
adımlar attınız? Gündeminizde 
neler var? 

Markamızı anlatırken hep dijital 
bir dönüşüm vurgusu yapıyoruz. 
Bu sebeple yatırımlarımızın büyük 
çoğunluğu tüm Türkiye’de teslimat 
performansımızı yüzde yüze çıkara-
bilme hedefli teknolojik yatırımlar.

Bu noktada KONTROLbende 
olarak adlandırdığımız ürün özelliği-
mizden bahsedebiliriz. Bu uygulama-
mız ile paket teslimat için yola çıktığı 
andan itibaren tüm kontrolü alıcıya 
bırakıyoruz. Bu sayede alıcı, teslimat 
için kendisine iletilen tarihi ve tesli-
mat adresini/kişisini değiştirebiliyor. 
Ayrıca alıcı, Türkiye’nin 81 ilinde, tes-
limat için yola çıkan aracı sayısal bir 
harita üzerinden canlı olarak da takip 
edebiliyor. Son olarak, alıcıya teslimat 
için 4 saatlik bir zaman aralığı veriyor 
ve tüm gün kargo beklemeye son 
veriyoruz.

Tam otomatik operasyon mer-
kezimizdeki akıllı paletleme ve 
sorter (tasnifçi) sayesinde elleçlemeyi 
minimize ediyor, teslimat perfor-
mansımızı tüm Türkiye’de ortalama 
1.3 gün ve hasar-kayıp oranını yüz-
binde 3 gibi sektör ortalamasının 
çok üzerinde bir başarı ile sağlamış 
oluyoruz. Dağıtım sorumlularımızın 
her birinde el terminalleri mevcut. 
Bu terminaller sayesinde dağıtım 
sorumlularımız hem dağıtım için 
akıllı rotalama yaparak zamandan 
ve yakıttan tasarruf edebiliyor hem 
de sistemde mevcut Bulut altyapısı 
sayesinde KVKK kurallarına uygun 
olarak alıcılarla maskeli bir arama ile 
iletişim kurabiliyor. Son olarak tüm 
iş süreçlerimizde (işe alım, dağıtım 
vs gibi) tamamen dijital bir sistem 
üzerinden ilerliyoruz ve kağıt kulla-
nımını da minimize ediyoruz.  

2022 yılı için büyüme hedefiniz 
nedir? 

2022 yılında bir önceki seneye 
göre yüzde 200 büyüme hedefimiz 
var. KARGOMsende “müşterilerini 
dinleyen” ve “müşteri deneyimini 
iyileştirme” noktasında hep daha 
iyisini amaçlayan bir marka. Alıcıla-
rımız gönderilerine “en kolay ve en 
hızlı şekilde nasıl ulaşabilirler”, “fark-
lı teslimat alternatifleri olarak neler 
sunabiliriz”, “hizmet çeşitliliğimizi 
arttırmak için neler yapabiliriz” gibi 
konularda hem IT altyapımızda hem 
de operasyonel anlamda yatırımları-
mızı önceliklendiriyoruz.

E-ihracat Türk markalarının dünyaya 
açılmasında yeni bir kapı oldu. 
Bu konuya ilişkin gündeminizde 
projeler var mı? 

Yurtdışında global bir dağıtım ağına 
sahip bir firma ile sadece Türkiye çıkışlı 
olmak üzere tüm dünyaya “adrese teslim” 
dağıtım sağlayacak bir anlaşma yaptık. 
Yazılım altyapısının tamamlanması son-
rasında Haziran 2022’de bu servisimizi de 
devreye alacağız. Bu noktada hedefimiz 
e-ihracat yapan Türk markalarına yeni bir 
alternatif sunmak ve mevcut müşterileri-
mizde de hizmet bütünlüğünü sağlamak 
olacak.

Kargo sektöründe yaşanan sorunlar 
ve bunların çözümüne ilişkin 
önerileriniz neler? 

Genel olarak alıcıların yaşadığı sorun-
ları teslimat performansı ile ilişkilendi-
rebiliriz. Bunu zamanında kayıp-hasar / 

güvenli teslimat, iletişim hataları, değişen 
müşteri taleplerine firmaların hızlı bir 
şekilde cevap verememesi şeklinde de-
taylandırabiliriz. Bu konuların tamamına 
ilişkin pozitif ayrıştığımız ürün ve çözüm-
lerimiz ile sektörde fark yaratıyoruz.

Tabi sektöründe bazı yapısal sorunları 
mevcut. Kalifiye personel eksikliğini en 
önemli sorun olarak dile getirebiliriz. Bu 
noktada bünyemizde bulunan Turkuvaz 
Akademi sayesinde dağıtıma çıkacak tüm 
personelimizi mutlaka eğitimden geçiri-
yor ve olası iletişim problemlerini engelle-
meye çalışıyoruz.

Artan maliyetler önemli bir diğer 
sorun olarak karşımıza çıkmakta. Ancak 
sektörde oldukça rekabetçi fiyatlar sunu-
yoruz müşterilerimize. Bu noktada grup 
içindeki dağıtım tecrübemizin verdiği 
avantajdan bahsetmek mümkün. Bunun 
dışında elleçleme, sorter (tasnifçi) gibi 
teknik sorunları da yaptığımız teknolojik 
yatırımlar ile bertaraf ediyoruz.
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LOJİSTİK MALİYETLER İÇİNDE 
YÜZDE 10 PAY ALIYOR 
Otomotiv sektörünün rekabet gücünde 
lojistik nasıl bir role sahip? 

Bir aracın toplam maliyet yapısı içinde 
lojistik maliyetinin payı yaklaşık yüzde 10 
seviyesinde. Bu nedenle lojistik maliyetlerinin 
azaltılması, sanayinin rekabet gücünü artıra-
cak en önemli unsurlardan birisi. Otomotiv 
sanayi “tam zamanında tedarik” yaklaşımı 
ile verimliliği sağladığından lojistik iş ortak-
larımızda aranan en önemli kriterlerden biri 
“zamana uyum”. Sevkiyatların planlanan 
zamanda varış yerine ulaşmasındaki zaman-
lama otomotiv sanayi üretiminin sürekliliği 
ve verimlilik açısından çok önemli. Diğer öne 
çıkan önemli kriterler ise lojistik hizmetlerde 
yetkinlik, uygun maliyetler, sunulan hizme-
tin kalitesi ve sevkiyatın “izlenebilirliği”. Bu 
nedenle, tüm bu hususlardaki iyileştirmeler, 

T
ürkiye otomotiv sektörünü mev-
cut durumu, ihracat performansı 
hakkında bilgi verir misiniz? 

Otomotiv sanayi, tedarik zinciri 
problemlerinin gündeme damgasını vurduğu, 
küresel iklim hedefleri odağında ticaret poli-
tikalarının yeniden şekillendiği ve ekonomik 
hareketlilik ile birlikte öngörülmesi güç bir dö-
nemden geçiyor. Geçen yıl olağanüstü koşulla-
rın artarak devam etmesine rağmen, otomotiv 
sanayi üretimi sadece yüzde 1,7’lik bir daralma, 

ihracatı ise adet bazında yüzde 2,2’lik, değer 
bazında ise yüzde 15’lik bir artış ile kapandı. 

16 yıldır ülkemiz sektörel ihracat sıra-
lamasında birinci sırada yer alan otomotiv 
sanayi kilogram başına ihracat değerini 
arttırdı, yaklaşık 9,4 milyar dolar dış ticaret 
fazlası verdi. 2022 yine zorlu koşullarda 
başlayan bir yıl oldu. Yılın ilk çeyreğinde 
otomotiv sanayi ihracatı geçen yıla göre 
adet bazında yüzde 14, değer bazında 
ise yüzde 3 azaldı. Ülkemiz ekonomisine 
önemli seviyede katma değer sağlayan, en 
çok ihracat yapan sanayi kolunun geçtiği 
bu olağanüstü süreçte desteklemeye yö-
nelik uzun vadeli politikalar geliştirilmesi 
her zamankinden daha da önemli. Küresel 
toparlanma öngörüleri 2023’ü işaret eder-
ken sanayimizin destekleyici politikalar ile 
daha hızlı büyümesi ve ihracatını arttırması 
önem taşıyor.

Özlem Güçlüer

Otomotivciler lojistikte çözümü
çevreci modlarda
ve dijitalleşmede 
arıyor

Otomotiv sektörü pandemiyle başlayan tedarik krizi ve lojistik 
darboğazlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Bir aracın toplam maliyeti 
içinde yüzde 10 gibi ciddi pay alan lojistiğin sektörün rekabet gücünde 
en önemli unsurlardan biri olduğunu belirten Otomotiv Sanayii Derneği 
Genel Sekreteri Özlem Güçlüer, sektörün lojistik ajandasındaki 
başlıkları, yeşil lojistik, dijitalleşme, nitelikli iş gücü, tedarik kaynaklarının 
çeşitlendirilmesi, yerli katkı payının maksimizasyonu ve tedarik zincirinin 
güvenli şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanması olarak açıkladı. 
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otomotiv sanayiinin rekabet gücünü arttırıcı 
etkiye sahip. 

Gerek iklim politikaları gerek küresel 
tedarik zincirinde yaşanması olası kırılma-
lar nedeniyle, lojistikte karbonsuzlaşma ve 
tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesi oda-
ğındaki çalışmalar firmaların rekabet gücü 
açısından dikkate almaları gereken diğer 
önemli hususlar.    

Pandemi otomotiv sektöründe tedarik 
zinciri süreçlerini nasıl etkiledi? Ne tür 
sıkıntılar yaşandı/yaşanıyor?

Dünya ile entegre çok katmanlı bir 
tedarik zinciri yapısına sahip, lojistik operas-
yonları yoğun bir sanayi kolu olan otomotiv, 
pandemi sürecinden birçok farklı açıdan 
olumsuz etki aldı. Salgının ilk etkilerinin 
görülmeye başlandığı Mart 2020 itibariyle 
ilk aşamada en önemli ihraç pazarımız olan 
Avrupa’nın durma noktasına gelmesi, te-
darik sürecinde yaşanan kesintiler ve vaka 
sayısının ülkemizde de artması neticesinde, 
sağlık önemlerini arttırma gerekliliği doğdu 
ve fabrikalarımızın üretimlerine ara vermesi 
kaçınılmaz oldu. 

Ülkeden ülkeye değişen tam kapan-
malar ve karantina uygulamaları lojistik 
süreçlerimizde ciddi kesintilere neden oldu. 
Birçok ülkenin sınırlarını kapaması ile birlik-
te lojistik süreçlerinde gecikmeler yaşandı, 
beklemeler beraberinde maliyet artışlarına 
sebep oldu. Düşük seyreden kapasite kulla-
nımı ve alınan birçok tedbirin etkisi ile yük-
sek maliyetli ve düşük verimlilik ile üretimi-
mizi sürdürmek durumunda kaldık.

Pandeminin getirdiği sağlık endişesini 
belirli tedbirlerle yönetmeyi öğrendiğimiz 
dönemde, tedarik zincirindeki farklı et-
kileri tecrübe etmeye başladık. Örneğin, 
yarı iletkenler başta olmak üzere bazı 
parçaların temininde yaşanan sorunlarla 
halen mücadelemiz devam ediyor. Plansız 

üretim duruşları, tempo düşüşleri iki yıldır 
işimizin olağan bir parçası haline geldi. Bazı 
sevklerde limanlarda yığılmalar nedeniyle 
gemilerde gecikmeler yaşandı. Konteyner 
bulunurluğu sorununun yanısıra, konteyner 
maliyetlerinde ve navlun fiyatlarında önem-
li artışlar yaşandı. Küresel ticaret ortamında 
normalleşme beklerken, Çin’deki kapanma 
birçok problemin yeniden tetiklenmesine 
sebep oldu.  

PANDEMİ TEDARİK ZİNCİRİNDE 
DİJİTALLEŞMEYİ HIZLANDIRDI 
Dijitalleşme otomotiv sektörüne 
ve tedarik zinciri yönetimi (lojistik) 
süreçlerine nasıl yansıdı? Bu alanda 
atılan adımlar neler?

Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm rüzgarı 
sektörü etkilemeye başladığında doğal 
olarak tedarik zinciri organizasyonları da 
bu yeni alanlardan nasıl faydalanacağını 

anlama çabasına girdi. Otomotivin değişen 
dünyasında ortada olan temel problem, ürün 
yapılarının kompleksleşmesi ve müşterinin 
gün geçtikçe daha kısa sürede kendisine daha 
özel olarak üretilmiş bir ürün talep etmesi 
idi. Artan malzeme çeşitliliği ve hız talebi 
“Global” olarak yönetilen tedarik zincirini 
yeteri kadar “kompleks” hale getirirken bir de 
bu sürecin “beklenmedik” çevresel etmenler 
nedeniyle sürekli olarak kesintiye uğraması işi 
daha da zorlaştırdı.

Bu problemler nedeni ile tedarik zincirleri 
bir süredir, uçtan uca tedarik zincirinin tüm 
oyuncularının (en alttaki tier 3, 4 tedarikçiden 
müşteriye kadar) görünülürlüğünü (visibili-
tesini) nasıl arttıracağını, bu sistem üzerinde 
herhangi bir problem olduğunda anında bunu 
tespit ederek düzeltici faaliyeti nasıl alacağını 
ve hatta yapay zeka ve tahminleme araçlarını 
da kullanarak Tedarik Zinciri risklerini daha 
ortaya çıkmadan engelleme metodları üzerin-
de çalışmakta idi.

OSD, LOJISTIKTE ÇÖZÜM BEKLEYEN BAŞLIKLARI AÇIKLADI 

Otomotiv lojistiğinde iyileştirmeye açık alanları farklı taşıma modları 
açısından değerlendiren Otomotiv Sanayii Derneği Genel Sekreteri Özlem 
Güçlüer, öne çıkan konuları şöyle sıraladı: 

DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI 
» Limanların bitmiş araç elleçleme kapasitesinin ve liman kullanım 
maliyetlerinin iyileştirilmesi
» Limanların demiryolu bağlantılarının iyileştirilmesi

DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI 
» Bursa ve Aksaray Demiryolu Projeleri’nin ivedilikle tamamlanması
» Otomotiv fabrikalarına iltisak hatlarının çekilmesi
» Marmaray’dan demiryolu ile yük taşımacılığının frekansının  
arttırılması

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI 
» Bazı havalimanlarının kargo taşımacılığı için teşvik edilmesi  
(Bursa ve İzmit)
» Mevcut kapasitenin arttırılması (Sabiha Gökçen)
Gümrük ve Sınır Kapıları 
» Gümrüklerdeki beklemelerin azaltılması, işlemlerin hızlandırılması

KARAYOLU TAŞIMACILIĞI 
» İntermodal taşımacılıkta AB’ye uygun şekilde 44 tona izin verilmesi 
ve bu amaçla yeni ve mevcut otoyolların altyapısının optimize edilmesi, 
mevzuatta buna uygun değişiklik yapılması
» AB ülkelerinin uyguladığı taşımacılık kotalarına ilişkin sorunun çözüme 
kavuşturulması
» 3. köprü geçişi ve bağlantılı yolların maliyetinin düşürülmesi
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Bu konuda çalışmalar yürütülürken dün-
yanın ve tedarik zinciri sektörünün hiçbir 
yapay zeka / tahminleme algoritmasının 
tespit edemeyeceği kadar kısa sürede ve 
büyük şiddette patlayan küresel salgın 
sektörü hazırlıksız yakaladı. Tedarikçi-
lerin kapasite problemleri, ulaşım sıra-
sında meydana gelebilecek aksaklıkları 
veya navlun fiyatlarındaki dalgalanma-
ları tespit etme uğraşında olan tedarik 
zinciri, bir anda tamamen duran üretim, 
sınır / gümrük kapamaları ile tamamen du-
ran nakliye, arzın cevap vermemesi nedeni ile 
çılgınca artan navlun ve yakıt fiyatları ile karşı 
karşıya kaldı. Bir anda tamamen duran üretim 
ve nakliye ortamı doğal olarak tedarik zinciri-
nin kesintilere karşı şu ana kadar almış olduğu 
önlemleri etkisiz hale getirdi. Güvenlik stokları 
anında eridi, alternatif nakliye güzargahlarının 
anlamı kalmadı, tedarikçi kapasitesini arttırma-
ya yönelik faaliyetler kapanışlar (karantinalar) 
nedeni ile tamamen işlevsiz kaldı.

Pandemi, başlangıçta tüm tedarik zincirle-
rine yönelik ciddi bir tehdit olarak gözükmesi-
ne rağmen, bu belirsizliğin yönetiminde dijital 
dönüşüm araçlarının kullanılması ve bu araç-
lara şirket üst yönetimleri tarafından yatırım 
yapılması konusundaki kararları hızlandırdı. 
Temelde malzeme eksikliği kaynaklı bu kadar 
problem yaşanmayan dönemlerde özellikle 
üretim planlama / ileri planlama, ilave senaryo 
ve simulasyon analizlerine imkan veren yazı-
lım araçları ve nakliye yönetimini anlık takip 
etme imkanı veren “control tower” gibi araçlar, 
yapılması gereken yüksek yatırım masraflarını 
kısa vadede geri döndürmeme riski taşıyordu. 
Ancak bu dönemde tedarik zinciri kısıtlarının 
adedi ve boyutu arttıkça söz konusu yatırım-
ların da geri dönüşü ciddi oranda düştü (bu 
araçların olmamasının yaratacağı kayıplar 
dikkate alındığında). Bu nedenle pandeminin 
tedarik zinciri sektörünün dijitalleşmesi adına 
bir fırsat sunduğunu da söyleyebiliriz.

AB Yeşil Mutabakatı otomotiv sektörünü 
nasıl etkileyecek? Yeşil lojistik ve 
sürdürülebilirlik alanında sektörün 
gündeminde neler var? Demiryolu ve 
intermodal taşımacılık çözümlerine nasıl 
bakılıyor?

Ülkemizin otomotiv ihracatının yüzde 80 
gibi çok büyük bir bölümünün AB ülkelerine 
yönelik olduğu göz önüne alındığında, Avrupa 
Yeşil Mutabakatı (AYM) ile gündeme gelen ya-
pısal değişiklikler ve dış ticarete getirilecek yeni 
kuralların sanayimiz açısından kritik öneme 
sahip olduğu net olarak görülüyor. Bu kap-
samda, Derneğimiz AYM ve AB’deki mevzuat 
değişikliklerinin sanayimize etkilerini farklı 
açılardan ele alarak, hem AB’deki gelişmelerin 
takibi hem de sanayimizin uyumu için gerekli 
adımların atılması hususunda çalışmalarını 
yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Yeşil Mutabakata otomotiv sanayisi pers-
pektifinde baktığımızda, ürün standartları ve 

pazardaki dönüşüm, dış ticaret ve finansma-
na erişimde yeni kurallar, döngüsel ekono-
miye geçiş, iklim uyumu ve üretim ile teda-
rik zincirinde karbonsuzlaşma gibi konular 
ön plana çıkıyor. AB pazarında motorlu 
araçlarda daha sıkı emisyon standartları, 
sıfır emisyonlu araçlara geçiş takvimi, alter-
natif yakıtlı araçlar ve alt yapı dönüşümü 
karşımıza çıkmakta. Avrupa Komisyonunun 
“Fit for 55” yasa öneri paketinde 2035 itiba-
riyle yeni hafif araç satışlarının tamamının 
sıfır emisyonlu olma zorunluluğu yer alıyor. 
Ayrıca Sınırda Karbon Düzenlemesi Meka-
nizmasına ilişkin öneride öncelikli uygu-
lanacak sektörler arasında demir-çelik ve 
alüminyum da yer alıyor. Otomotiv sanayi 
açısından değerlendirildiğinde, demir-çelik 
ve alüminyum gibi otomotiv sanayisinin 
girdisi olan ürünlerde yaşanacak olası ma-
liyet artışlarının sanayimizin rekabetçiliğini 
etkileyeceği aşikar.

Otomotiv sanayi, iklim krizinin getirdiği 
risk ve fırsatların belirlenmesi, sera gazları-
nın azaltılması, düşük karbon ekonomisine 
geçiş, değişen iklim koşullarına uyum konu-
sunda gerekli adımları atıyor.  Ancak uyum 
süreci bütüncül bir politika ve paydaşların 
ortak hedef doğrultusunda adımlar atmasını 
gerektiriyor. 

Ürün Yaşam Döngüsü Değerlendirme-
si ve Karbon Ayak İzi çalışmamıza göre, 
Türkiye’de ortalama hafif araç üretimi aşa-

malarına göre karbon ayak izi dağılımına 
baktığımda üretim öncesi lojistik yüzde 
2,7, üretim sonrası lojistik yüzde 1,5 
paya sahip. Lojistik kaynaklı emis-
yonların düşük olmasının sebebi, 
hammadde ve malzemelerin satın 
alınmasında ve nihai ürünlerin da-
ğıtımında lojistik modlarından deniz 
yolunun yüksek oranda kullanılması 

olduğu değerlendiriliyor. Gerek üretim 
öncesi, gerek sonrası lojistiğinde deniz-

yolunu, karayolu takip etmekte, demiryo-
lunun payı yüzde 1 gibi ihmal edilebilir bir 
seviyede kalıyor. Bunun önde gelen sebep-
leri arasında, temelde ülkemizde demiryolu 
ile yük taşımacılığında geliştirilmeye açık 
alanlar olması, otomotiv fabrikalarının 
demiryolu bağlantısının olmaması, Bursa ve 
Aksaray gibi otomotiv üretim bölgelerinin 
demiryolu bağlantılarının tamamlanama-
mış olması, Avrupa ile Türkiye arasında 
aynı vagonla tren taşımacılığının sağlana-
maması, Marmaray’dan yük taşımacılığının 
frekans yetersizliği sayılabilir. Öte yandan 
hızlı tren projelerinin, yolcu taşımacılığının 
yanı sıra yük taşımacılığına da odaklanması 
gerekiyor. 

Dolayısıyla Yeşil Mutabakat gereklilik-
lerine uyum sürecinde, otomotiv sanayiinin 
tüm paydaşları önemli role sahip durumda. 
Lojistik süreçlerinde yapılacak geliştirmeler 
de uyum sürecinde önemli unsurlardan bir 
tanesi.

Otomotiv sektörünün lojistik 
ajandasında neler var? 

Pandemi ile birlikte yaşanan gelişmeler, 
dünyadaki yeşil ve dijital dönüşüm, ulusla-
rarası ticarete yönelik korumacı yaklaşımlar 
ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi jeopolitik 
gelişmeler dikkate alındığında, otomotiv 
sanayiinin son dönemdeki lojistik ajandası-
nın en önemli konu başlıkları; yeşil lojistik, 
blockchain, yapay zeka, big data uygulama-
ları, nitelikli iş gücü, tedarik kaynaklarının 
çeşitlendirilmesi, yerli katkı payının mak-
simizasyonu ve tedarik zincirinin güvenli 
şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanması. 

“Sevkiyatların 
planlanan zamanda varış 

yerine ulaşmasındaki zamanlama 
otomotiv sanayi üretiminin sürekliliği 

ve verimlilik açısından çok önemli. Diğer 
öne çıkan önemli kriterler ise lojistik 

hizmetlerde yetkinlik, uygun maliyetler, 
sunulan hizmetin kalitesi ve sevkiyatın 

izlenebilirliği. Bu nedenle, tüm bu 
hususlardaki iyileştirmeler, otomotiv 

sanayiinin rekabet gücünü 
arttırıcı etkiye sahip.”
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L
ima Lojistik Otomotiv Müdü-
rü Ramazan Bedir, Lima Lo-
jistik olarak alanında uzman 
ekipleriyle otomotiv sektörü-

ne özel lojistik hizmeti sunduklarını 
söyledi.  24 saatlik teslimat esasına 
dayalı havayolu servislerinin yanında 
daha ekonomik standartlara sahip 
taşıma servisleri ve optimum fiyat 
sağlamak amacıyla minivan araçlarla 
taşıma operasyonlarını yürüttükle-
rini belirten Ramazan Bedir, “Ayrıca 
İstanbul ve Sabiha Gökçen havali-
manlarında 7 gün 24 saat operasyon 
ve gümrükleme hizmeti veriyoruz. 
Tedarik zincirinin en önemli halkası 
olan taşımacılıkta esnek çalışma siste-
mimizle otomotiv sektörüne alternatif 
lojistik hizmeti sunuyoruz” dedi. 

OTOMOTİVDE YÜKSEK 
TONAJDA HAVAYOLU 
TAŞIMACILIĞI 

Lima Lojistik olarak yüksek tonaj-
da havayolu taşımacılığı yaptıklarına 
değinen Ramazan Bedir, “Havayolları 
ile olan işbirliğimiz sayesinde artı-

rılabilir kapasite ile ilgili bir sorunumuz 
bulunmamakla birlikte, tüm sektör talep-
lerini karşılayabilecek nakliye kapasitesine 
sahibiz” diye konuştu. 

Günün her saati tüm dünyadan top-
lama ve teslimat yapabilme gücüne sahip 
olduklarına dikkat çeken Bedir, “Havayo-
lu şirketleri ile yapmış olduğumuz ku-
rumsal anlaşmalarla otomotiv sektörüne 
özel ayrıcalıklı fiyat avantajları sunuyoruz. 
Otomotiv sektörünün en önemli gereklili-
ği olan üretim bantlarına yetişecek yedek 
parçaların aciliyeti nedeniyle her zaman 
öncelikli yükleme yapılmasını sağlıyo-

ruz. Geçici depolama hizmetleri için 
yatırım çalışmalarımız devam ediyor” 
şeklinde konuştu. 

Otomotiv sektörünün 30 milyar 
dolara yakın ihracat pazarı bulun-
duğunu hatırlatan Ramazan Bedir, 
sözlerine şöyle devam etti: “Otomotiv 
sektöründe üretim hatlarına parçaların 
yetişebilmesi için bazen dakikalar bile 
büyük önem taşıyor. Lima Lojistik 
olarak alanında uzman ekiplerimizle 
sunduğumuz alternatif lojistik operas-
yonları ile hizmet verdiğimiz firmalara 
yükün zamanında teslimini sağlama 
gayretin içindeyiz.’’

Otomotiv lojistiğinde iddialı olan 
Lima Lojistik, sektörün zamanında 
teslimat talebine özel çözümlerle 
cevap veriyor. Lima Lojistik 
Otomotiv Müdürü Ramazan 
Bedir, havayolu ve minivan gibi 
taşımacılık çözümlerinin yanı 
sıra İstanbul ve Sabiha Gökçen 
havalimanlarında 7 gün 24 saat 
operasyon ve gümrükleme 
hizmeti sunduklarını vurguladı. 

Lima Lojistik Otomotiv Müdürü Ramazan Bedir: 

Otomotiv sektörüne 
özel çözümler 
sunuyoruz
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Lima Lojistik, sektörün zamanında 
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Bedir, havayolu ve minivan gibi 
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sıra İstanbul ve Sabiha Gökçen 
taşımacılık çözümlerinin yanı 
sıra İstanbul ve Sabiha Gökçen 
taşımacılık çözümlerinin yanı 

havalimanlarında 7 gün 24 saat 

hizmeti sunduklarını vurguladı. 

Lima Lojistik Otomotiv Müdürü Ramazan Bedir: 

Otomotiv sektörüne 
özel çözümler 
sunuyoruz
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cinde global olarak tüm dünyada doğal 
kaynakların eksikliğinden ve pandemi 
sebepli karantinaların sebep olduğu ele-
man eksikliğinden dolayı üretimde bazı 
gecikmeler yaşandı. Yaşanan bu gecik-
melerde müşterimizin ihtiyaçlarına hızlı 
yanıt verebilmek için lojistik süreçlerini 
sorunsuz bir şekilde sürdürmek en önemli 
ilkelerimizden biriydi. En önemlisi ise 
yaşanan sorunlar hakkında müşterilerimi-
zi önceden bilgilendirip, planlamalarımızı 
müşteri mağduriyetini en aza indirecek 
şekilde yapabilmemiz ve yaşanan bu 
pandemi sürecinde müşterimizin yanında 
olduğumuzu profesyonel satış ekiplerimiz 
vasıtasıyla hissettirebilmemizdi. 

TÜM SÜREÇLERİ İZLENEBİLİR 
KILACAK 
Tedarik zinciri ve lojistik 
süreçlerinizi iyileştirmeye dönük 
gerçekleştirdiğiniz yatırımlar ve 
elde ettiğiniz kazanımlar neler? 
Dijitalleşme alanında ne tür adımlar 
attınız? 

I
VECO hakkında kısaca bilgi 
verir misiniz? 

Globalde 34.000 çalışanı ile 
beş kıtada, 100’e yakın çalışanı ile 

Türkiye’de faaliyet gösteren IVECO, 
hafif, orta sınıf ve ağır ticari araçların 
ve otobüslerin geliştirilmesi, üretimi, 
pazarlanması alanında uluslararası bir 
şirkettir. IVECO’nun 2.000’den fazla 
satış noktası ile 5.000’i aşkın servis nok-
tası sunan global dağıtım ve hizmet ağı 
mevcuttur. Araçlar, dizel ve alternatif 
yakıtlar ile çalışan geniş kapsamlı mo-
tor çeşitleri üzerinde uygulanan en son 
mühendislik teknolojilerine sahiptir. 
Bunlar doğal gaz, biyolojik gaz, hybrid 
teknolojileri ve elektrikli motorları 

kapsamaktadır. IVECO araçlarında 
en gelişmiş teknolojileri kullanıyor; 
kazaları önlemek ve kişilerin güvenli-
ğini sağlamak adına son nesil hidrolik 
direksiyon sistemlerinin bu teknoloji-
lerde benimsenmesi üzerine çalışıyor.

IVECO çalışanlarına, çalışanları-
nın ailevi değerlerine önem veren bir 
şirkettir. Çalışan bağlılığında önemli 
yer tutan geri bildirim kültürü, perfor-
mans yönetimi, liderlik rolü ve etkin 
karar verme süreçleri insan kaynakla-
rının temelini oluşturmaktadır. Global 
bir şirket olması çalışanlarına tüm 
dünyada faaliyet gösterdiği lokasyon-
larda çalışma imkanı sunmaktadır.

Uçtan uca tedarik zinciri 
süreçlerini nasıl yönetiyorsunuz? 
Pandemi bu süreci nasıl etkiledi? 

Günümüzün ekonomik koşul-
larında uçtan uca tedarik zinciri 
yönetiminde görünürlük kazanmak, 
operasyonel maliyetleri kontrol 
etmek çok önemli. Pandemi süre-

IVECO’nun lojistik gündeminde 
OTOMASYON VAR
Dünyanın en büyük ticari araç üreticilerinden İtalyan Iveco, 
Türkiye’ye yılda yaklaşık 6 bin ile 10 bin arasında araç 
gönderiyor. Nakliye, depolama, gümrükleme süreçlerinde dış 
kaynak kullanan marka, tedarik zinciri ve lojistikte dijitalleşme 
süreçlerini hızlandırdı. Iveco Türkiye Ticari Planlama ve Lojistik 
Müdürü Duygu Dönmez, 2022 yılı için gündemlerinde tüm 
süreçlerin otomasyonun sağlanması olduğunu söyledi. 

Duygu Dönmez
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IVECO dijitalleşmeye önem veren ve 
bu alana ciddi anlamda bir finansman 
bütçesi ayıran öncü firmalardandır. 
Pandemi döneminde online toplantıların 
yüz yüze yapılabilmesi dijitalleşmenin 
iletişim açısından olumlu katkılarından 
biridir. Seyahat masraflarının azalması 
artan rekabet ortamında maliyet avan-
tajı sağlamıştır. Süreçlerin geliştirilmesi, 
ileriye yönelik projelerin planlanması, 
işlevselliğinin sağlanması ve optimum 
faydanın yaratılması açısından inovatif 
aksiyonlar almaktadır. Bu bağlamda 
süreçlerimizden birine örnek vermek ge-
rekirse; dijitalleşme konusunda, araçları-
mızın fabrika çıkışından nihai müşteriye 
ulaşana kadarki tüm aşamalarının izle-
nebileceği uydu takip yöntemi projemizi 
hayata geçirmek üzereyiz. Bu projede 
tüm lojistik dökümanlarının saklanması 
ve online booking konuları da projeye 
dahil edilmiştir. 

SEVKİYATLAR KARA VE 
DENİZYOLUYLA YAPILIYOR 
Yılda kaç araç sevkiyatı 
yapıyorsunuz? Bu sevkiyatlarda 
hangi taşıma modlarını 
kullanıyorsunuz? 

Yıllık yaklaşık 6.000 ile 10.000 arasın-
da araç getiriyoruz. Araçlarımızı fabrika-
lardan çıkış limanlarına kamyon taşıyıcı 
tırlar ile ve çıkış limanından Türkiye’ye 
araç gemileri ile getiriyoruz.

Lojistik süreçlerinizde 
hangi alanlarda dış 
kaynak kullanıyorsunuz? 
Hizmet alımlarınızı nasıl 
gerçekleştiriyorsunuz? Bu alana 
dönük temel kriterleriniz neler? 

Dış nakliye, depolama, gümrükleme 
ve iç nakliye konularında dış kaynak 
kullanıyoruz. Tedarikçilerimizi global 
olarak düzenlediğimiz ihaleler ile 2 ya da 
3 yıllık süre ile belirliyoruz. Söz konusu 
ihale standartlarında önem verdiğimiz 
belirleyici unsurlar arasında süre, mali-
yet avantajı, kullanılan teknolojinin firma 

ihtiyaçlarımızı karşılayabilirliği ve güveni-
lirliği yer almaktadır. 

Tedarik zinciri ve lojistik 
süreçlerinize yönelik 2022 yılı için 
gündeminizde neler var? 

Bu süreçte en değerli unsur şüphesiz 
ki müşterilerin taleplerine hızlı cevap 
verebilmek, termin sürelerine ön görülen 
şekilde bağlı kalarak planlamanın sağlıklı 
yürüyebilmesidir. 2022 yılı için gündemi-
mizde tüm bu süreçlerin otomasyonun 
sağlanması için çalışmalar yer almaktadır. 
Rekabet koşullarının artmasının yanı 
sıra maliyetlerdeki ani değişimlerden 
IVECO’yu tercih eden müşterilerimizin et-
kilenmesini asgariye indirmek için tedarik 
zinciri süreçlerindeki lojistik maliyetlerini 
minimum düzeye indirmek temel odak 
noktalarımızdan biri olmuştur.

‘DEMİRYOLU 
BEKLENTİLERİMİZİ 
KARŞILAMADI’ 
Yeşil lojistik ve sürdürülebilirlik 
alanında gündeminizde neler var? 
Demiryolu ve intermodal taşımacılık 
çözümlerine nasıl bakıyorsunuz? 

Karbon salınımı konusu şirketimizin 
en önem verdiği konuların başında geli-
yor. Verimli kullanmak suretiyle mümkün 
olan en az sevkiyat yaparak ve sürerek 
araç nakliyesi yapmayarak karbon salını-
mını en az seviyede tutmaya çalışıyoruz. 
Sonuçlar global olarak takip ediliyor ve 
raporlanıyor. Demiryolu taşımacılığına 
olumlu bakıyoruz ve zaman zaman de-
nemelerimiz oldu. Fakat özellikle teslim 

süreleri ve maliyet anlamında beklenti-
lerimizi karşılamadığı için henüz aktif 
olarak kullanmıyoruz. Fakat demiryolu 
lojistiği konusundaki gelişmeleri yakın-
dan takip ediyoruz.

Otomotiv sektörünün rekabet 
gücünde lojistik nasıl bir role 
sahip? Lojistik sektöründen 
ve şirketlerinden temel 
beklentileriniz neler? 

Rekabetin çok yoğun olduğu günü-
müz şartlarında müşteri memnuniyeti 
ve maliyetler çok önemli bir hal aldı. 
Araçları zamanında ve hızlı ama aynı 
zamanda uygun maliyetle satışa sun-
mak durumundayız. Özellikle ithal araç 
satışı yapan bizim gibi firmalarda ana 
maliyet kalemlerinden olan lojistik ma-
liyetini ve yurt dışından getirildiği için 
müşterilerin beklentisine uygun teslim 
süresi yakalamak lojistiğin önemini cid-
di anlamda artırıyor. Biz de hem uygun 
maliyetle ama aynı zamanda kaliteli 
ve hızlı bir şekilde araçları Türkiye’ye 
getirmek için lojistik tedarikçilerimiz ile 
koordineli bir şekilde çalışıyoruz.

IVECO olarak müşteri odaklı yeni-
likçi çözümlerle yenilikleri keşfediyor 
ve gelişiyoruz. Karlı büyüme, dijital-
leşme ve sürdürülebilirlik için stratejik 
hedeflerimizi yeniden yapılandırıyoruz. 
IVECO bu hedefe ulaşmak için, şirketin 
açık ve işbirlikçi yenilik modelini geniş-
letmeye ve iyileştirmeye devam ediyor. 
Bu da markanın fikirleri, uzmanlığı ve 
profesyonelliği paylaşmak için önemli 
ortaklarla çalıştığı anlamına geliyor.

“Demiryolu taşımacılığına olumlu bakıyoruz ve zaman 
zaman denemelerimiz oldu. Fakat özellikle teslim süreleri 
ve maliyet anlamında beklentilerimizi karşılamadığı için 

henüz aktif olarak kullanmıyoruz. Fakat demiryolu lojistiği 
konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.”

IVECO’nun lojistik gündeminde 
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Hedefimiz 2021-2024 döneminde ilave 
yatırım ile 2024 sonunda kapasitemizi 1 
milyon 850 bin ticari lastiğe çıkarmak ve 
buna paralel olarak halihazırda 2000 kişinin 
üzerindeki istihdamımızı da artırmak. Sür-
dürülebilirlik bakış açısıyla geliştirdiğimiz 
yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz sayesinde 
sektördeki liderliğimizi yükseltmeye ve 
ihracattaki gücümüzü artırmaya devam 
edeceğiz.

TEDARİKÇİ PORTFÖYÜNÜ 
ÇEŞİTLENDİRDİ 
Pandemi, tedarik zinciri süreçlerinize 
nasıl yansıdı?

Pandemi ile beraber tedarik zincirinde 
ciddi kırılmalar yaşandı ve bu değişimlerin 
yarattığı ilave maliyet ve riskler gündemi-
mizin en ön sıralarında yer aldı. Sistemin 
güvenliği, güvenilirliği ve sürdürülebilirliği 
adına birçok yeni önlem aldık.

Global tedarik zinciri pandemiye kadar 
çok büyük problemler yaşanmadan gelmeyi 
başardı. Pandemiye kadar yaşanan krizler 
genel olarak kısa süreli ve bölgeseldi ve 

P
rometeon, hakkında kısaca 
bilgi vererek Türkiye’deki 
faaliyetlerinden söz eder 
misiniz? 

Prometeon Tyre Group olarak tüm 
dünyada endüstriyel ve ticari lastik odaklı 
tek global şirketiz. Premium Pirelli mar-
kalı ticari lastiklerin yanı sıra Formula ve 
Pharos markalarının lisanslı üreticisiyiz. 
Prometeon Tyre Group olarak Anteo, 
Eracle ve Tegrys markalarımız ile yine 
ticari ve endüstriyel lastikler üretiyoruz. 
Dört fabrikamız, üç Ar-Ge ve bir Geliştir-
me Merkezimiz ile 5 kıtada, 40’tan fazla 
ülkeden yaklaşık 8 bin çalışana istihdam 
yaratıyoruz. 

1960 yılında Türkiye’de kurulan ilk 
lastik fabrikası olan Kocaeli fabrikasını da 
yöneten Prometeon Türkiye olarak ise, 
yaklaşık 75 ülkenin dahil olduğu Türkiye, 
AFME (Afrika, Orta Doğu), Rusya, CIS 
(Orta Asya ve Kafkaslar) Bölgesi’nin yö-
netim merkezi konumunda yer alıyoruz. 
Bölge, yaklaşık 20 milyon adetlik ticari 
lastik satışı ile önemli bir büyüme potansi-
yeline sahip bulunuyor. 

Prometeon Tyre Group’un 2017-
2020 yılları arasında Türkiye’ye 

120 milyon dolarlık yatırımı sayesinde 
bugün geldiğimiz noktada yıllık üretim 
kapasitemiz 1,5 milyon lastiğe ulaştı. 
Kocaeli’ndeki üretim tesisimizdeki 
2007’de kurulan Ar-Ge Merkezimiz 
2015 yılında Bakanlık’tan lisans alarak 
“sektörünün ilk lisanslı Ar-Ge Merkezi” 
unvanına sahip oldu. Prometeon mü-
hendisliğinde ve teknolojisinde kritik 
bir role sahip olan Ar-Ge Merkezimizi 
2021 yılında 15 milyon dolar yatırım ile 
yeniledik.  Yenilenen Ar-Ge Merkezi-
mizde geliştirdiğimiz teknolojilerle ve 
ürünlerle en yüksek ticari lastik üretim 
kapasitesine sahibiz. Bunun yanı sıra 
Türkiye’de yüksek teknoloji 
gerektiren bazı özel ebat-
larda lastik üreten 
tek firmayız. 

genel olarak kısa süreli ve bölgeseldi ve Dört fabrikamız, üç Ar-Ge ve bir Geliştir-Dört fabrikamız, üç Ar-Ge ve bir Geliştir-Dört fabrikamız, üç Ar-Ge ve bir Geliştir
me Merkezimiz ile 5 kıtada, 40’tan fazla 
ülkeden yaklaşık 8 bin çalışana istihdam 

1960 yılında Türkiye’de kurulan ilk 
lastik fabrikası olan Kocaeli fabrikasını da 
yöneten Prometeon Türkiye olarak ise, 
yaklaşık 75 ülkenin dahil olduğu Türkiye, 
AFME (Afrika, Orta Doğu), Rusya, CIS 
(Orta Asya ve Kafkaslar) Bölgesi’nin yö-
netim merkezi konumunda yer alıyoruz. 
Bölge, yaklaşık 20 milyon adetlik ticari 
lastik satışı ile önemli bir büyüme potansi-

Prometeon Tyre Group’un 2017-
2020 yılları arasında Türkiye’ye 

mizde geliştirdiğimiz teknolojilerle ve 
ürünlerle en yüksek ticari lastik üretim 
kapasitesine sahibiz. Bunun yanı sıra 
Türkiye’de yüksek teknoloji 
gerektiren bazı özel ebat-
larda lastik üreten 
tek firmayız. 

Ali Saim Çubukçu

ÇEVRECİ KİMLİĞİNİ 
intermodalle destekliyor 

Tüm dünyada endüstriyel 
lastik odaklı tek şirket 
olan Prometeon, lojistik 
süreçlerinde çevre konusunda 
önemli adımlar atıyor. Yurt 
içi ve yurt dışı olmak üzere, 
yılda yaklaşık 12 bin araçlık bir 
sevkiyat hacimleri olduğunu 
vurgulayan Prometeon Türkiye 
Lojistik ve Satınalma Direktörü 
Ali Saim Çubukçu, “Son 
beş yıl içinde sevkiyatlarda 
intermodalin ağırlığını iki katına 
çıkardık ve daha da artırmak 
istiyoruz” dedi. 
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global sistemi çok fazla etkilemedi. Pan-
demiyle beraber durum tamamen değiş-
ti. Tedarik zincirindeki tüm oyuncular 
global krizin ağır etkilerini hissetmeye 
başladı.

Biz yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 
1000 tedarikçi ile çalışıyoruz. Tedarik 
zincirindeki risk altyapısını yeniden 
değerlendirmek adına Milano Merkez 
ve Türkiye organizasyonu olarak birlikte 
yoğun çalıştık.

Bu süreçte tedarikçi portföyünü 
gözden geçirdik, çeşitlendirmeler yaptık. 
Tedarikçilerin coğrafi dağılımlarını opti-
mize ettik, tedarikçi seçim ve değerlen-
dirme kriterlerinde değişiklikler yaptık, 
dijital altyapı yatırımları üzerine yoğun-
laştık, uzun süreli stratejik ortaklıklarımı-
zın sayısını artırma kararı aldık.  

Dijitalleşme alanında tedarik zinciri 
süreçlerinize yönelik ne tür adımlar 
attınız? Gündeminizde neler var?

Dijitalleşmenin önemi pandemi dö-
neminde daha da belirginleşti ve dijital-
leşme hızı arttı. Biz de Prometeon olarak 
globalde yeni bir yazılım sisteminin 
kurulumuna başladık. Talep planlama-
dan müşteriye ulaşan sürecin tamamını 
bu yeni yazılım çerçevesinde yeniden 
tasarlıyoruz. Lojistik süreçlerdeki belir-
sizliğin ve aksamaların, tedarik zinciri 
yönetimine doğru ve hızlı akması, yeni 
yazılım projesinin önemli bacakların-
dan bir tanesi.

Diğer yandan uzun vadeli ve payla-
şımcı iş ortaklıkları ile yola devam etmek 
istiyoruz. Stratejik ortaklık kapsamındaki 
lojistik tedarikçilerimizin sayısını artırıyo-
ruz ve 2022’de de bu konudaki çalışmamız 
hız kesmeyecek.

YILDA 12 BİN ARACI 
DOLDURUYOR 
Yılda ne kadar sevkiyat 
yapıyorsunuz? Bu sevkiyatlarda 
hangi taşıma modlarını 
kullanıyorsunuz? 

Yılda yaklaşık yurt içi ve yurt dışı 
olmak üzere toplam 12 bin araçlık bir sevki-
yat hacmimiz var. Sevkiyatlarımızın yüzde 
55’ini deniz yolu, yüzde 35’ini kara yolu 
ve yüzde 10’unu intermodal ile yapıyoruz. 
Pandemi sonrasında deniz yolundaki 
ekipman sıkıntıları, belirsizlikler ve transit 
sürelerin uzaması nedeniyle kara yolunun 
payı bir miktar artmış durumda.

Yeşil lojistik ve sürdürülebilirlik alanında 
gündeminizde neler var? 

Şirket vizyonumuzun bir parçası olarak, 
çevreye duyarlılık ve karbon salımını azaltmak 
konusunda önemli proje ve çalışmalar yapmak-
tayız. Şirketimizin olduğu kadar tüm paydaş-
larımızdan da bu konuda aynı çaba ve katkıyı 
beklemekteyiz. Bu çerçevede toplam hacmimiz 
içindeki demir yolu ve intermodal taşımacılık 
ağırlığını artırıyoruz. Son beş yıl içinde inter-
modal ağırlığını iki katına çıkardık ve daha da 
artırmak istiyoruz.

UZUN SOLUKLU İŞBİRLİKLERİNİ 
TERCİH EDİYOR 
Lojistik süreçlerinizde hangi alanlarda 
dış kaynak kullanıyorsunuz? Hizmet 
alımlarınızı nasıl ve hangi kriterlere göre 
gerçekleştiriyorsunuz? 

Hammadde ve servis hizmetleri ihtiyacının 
büyük kısmını, yarı mamul imalatının bir kısmını 
ve lojistik süreçlerin önemli kısmını dış kaynak 
ile yönetiyoruz. Hizmet alımlarımızı ihale yönte-
mi ile gerçekleştiriyoruz. İhalelere ön kriterlerimi-
ze uyan tedarikçileri davet ediyoruz. Uzun süreli 
ilişkiler veya stratejik ortaklıklar kurabileceğimiz 
tedarikçiler ile çalışmak önceliğimiz. Teknolojik 
yatırımlar yapan, çevre ve insana duyarlılığını 
ilke olarak benimsemiş, çevik, iletişim kanalları 
açık, gelişime açık şirketlerle çalışmayı tercih 
ediyoruz.

Rekabet gücünüzde lojistik nasıl bir 
öneme sahip? Lojistik şirketlerinden 
beklentileriniz neler?

Önemli ölçüde dış kaynak kullandığımız 
için tedarik zincirinin performansında, lojistik 
tedarikçilerimizin performansı önemli bir yere 
sahip. Pandemi sürecinde de bunu tecrübe ettik. 
Bu dönemde çeviklik, hızlı bilgi paylaşımı, 
teknolojik ve donanım altyapı yatırımlarını 
hızlandıran firmalar öne çıkıyor. Ayrıca ürün 
çeşitliliğinin artırılması, entegre çözümler ge-
liştirilmesi ve sunulması yine beklentilerimiz 
arasında yer alıyor.  

“Uzun süreli ilişkiler veya stratejik ortaklıklar 
kurabileceğimiz tedarikçiler ile çalışmak önceliğimiz. 

Teknolojik yatırımlar yapan, çevre ve insana duyarlılığını 
ilke olarak benimsemiş, çevik, iletişim kanalları açık, 
gelişime açık şirketlerle çalışmayı tercih ediyoruz.”
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yani enformasyonu ve bilgilendirmesi 
müşterinin elinde olan ve beklentile-
rini optimize eden bir sürece evirilmiş 
durumda. Yani müşteri ürünle ilgili 
siparişi verdiği an itibarıyla siparişinin 
hangi aşamada olduğunu, nerelerde 
olduğunu, nerelere takıldığını, neden 
geciktiğini ve hangi zaman diliminde 
müdahale ederek; iadesi vesairesi gibi 
alanlarda da geri besleme vermek adı-
na aktif rol almak istiyor. Bu da bize 
e-lojistik gibi yeni bir konsept getirmiş 
durumda. Sizin bu enformasyonu bir 
kere mutlaka müşterilerinize sunacak 
teknik bir altyapıyı oluşturmanız lazım. 
MOTOR AŞİN bu alanda ciddi yatırım-
lar yapıyor. 

İkinci olarak doğru parçanın, en iyi 
zamanda ve en hızlı şekilde gelmesini 
bekleyen bir müşteri talebi var. Bunu 
düşündüğünüz zaman, siz müşteriye 
ne kadar yakın olursanız müşteri mem-
nuniyetiniz o kadar çok iyi oluyor. Fiyat 
ile farklılaşma devri rekabetin çok yo-
ğun yaşandığı otomotiv sektöründe ve 
yedek parça sektöründe çok mümkün 
değil. Herkes aynı ürünü aynı fiyatlarla 
pazarlıyor. Farklılaşacağınız nokta hiz-
met kalitesinde. Bu anlamda MOTOR 
AŞİN müşterilerine daha yakın olma 
paradigması ile şubeleşme gibi bir 
strateji önüne koymuş durumda. Bu-
nunla ilgili olarak Ankara, İzmir, Antep, 

O
tomotiv yedek parça sek-
töründe dünya çapında 
bilinen 200’den fazla üre-
ticinin distribütörlüğünü 

yapan ve kendi özel markasıyla bera-
ber 70 den fazla ülkeye yedek parça 
ihracatı gerçekleştiren MOTOR AŞİN, 
ihracatın ciro içindeki payını yüzde 
20’den yüzde 30-35’lere çıkarmayı he-
defliyor. MOTOR AŞİN CEO’su Saim 
Aşçı, tedarik zinciri ve lojistik süreç 
yönetimleri, bu alana dönük planla-
malarına ilişkin sorularımızı yanıtladı. 

 
MOTOR AŞİN tedarik zinciri 
süreçlerini nasıl yönetiyor?

Tedarik zincirinin bir parçası 
olan lojistik aslında bizim birin-
ci önceliğimiz durumunda. 
Her ne kadar distribütör-
lük yapsak bile aslında 
arka planda 
bir lojistik 
firması-
yız. 

Çünkü tedarikçiden alıyoruz alış süreç-
lerini yönetiyoruz, depoluyoruz depo-
lama süreçlerini yönetiyoruz, müşteri 
taleplerini topluyoruz talep sürecini 
yönetiyoruz sonra müşteriye sevk 
ediyoruz. Sevk süreçlerini yönetiyoruz 
sonra müşteriden gelen geri beslemeler 
ile müşteri şikayetleri ve memnuniyeti 
süreçlerini yönetiyoruz. Bütün bunlar 
aslında bizim tedarik zinciri süreçle-
rimiz. MOTOR AŞİN, tedarik zinciri 
süreçlerinde önce alım tarafında çok 
kuvvetli ve büyük adetlerle alımı ger-
çekleştirmek üzere stratejisini konum-
landırmış durumda. Çünkü tedarik 
zincirinde eğer siz alım tarafındaki kırıl-

mayı yönetemezsiniz hiçbir zaman 
piyasaya bir şey arz edemezsi-

niz. Bunu alım tarafında güç-
lü yapılanmayla yaptıktan 

sonra iç lokasyondaki 
müşterilerinize o 

lojistiği en iyi şe-
kilde sunmakla 
yükümlüsü-
nüz. Çünkü 
müşteri mem-
nuniyeti artık 
sadece lojistik 
platformun-
da kalmadı. 
E-lojistik 
denilen 
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Saim Aşçı

MOTOR AŞIN pandemi ve konteyner krizini
FIRSATA ÇEVİRDİ 

Otomotiv yedek parça 
sektöründe 50 yılı aşkın süredir 
faaliyet gösteren MOTOR 
AŞİN CEO’su Saim Aşçı, 
pandemi ve konteyner krizini 
Türkiye’nin lojistik konumunu 
avantaj olarak kullanarak 
fırsata çevirdiklerini söyledi. 
Otomotivde rekabetin fiyattan 
hizmete kaydığını vurgulayan 
Aşçı, bu doğrultuda uçtan uça 
bir tedarik zinciri yapısı kurmak 
için ciddi yatırımlar yaptıklarını 
aktardı. Aşçı, ayrıca Rusya-
Ukrayna savaşının hammadde 
krizini derinleştireceği 
uyarısında bulundu. 
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İstanbul Anadolu Yakası ve Samsun’da 
başlattığımız şubeleşme sürecini müşteri 
memnuniyeti doğrultusunda uygun 
lokasyonlarda devam ettirmeyi öngö-
rüyoruz. Bunu sadece kendi açacağımız 
depolarla yapmıyoruz, dağıtım gerçek-
leştiren firmalarla da müşterimize daha 
yakın olmayı hedefliyoruz. Önemli bir 
mottomuz var “En yakınınızda biz va-
rız”. Bu hizmet olarak en yakınımızda 
olmak istiyoruz, lojistik olarak en yakı-
nınızda olmak istiyoruz, depo olarak 
en yakınınızda olmak istiyoruz, ihtiyaç 
duyduğunuzda size en yakın olmak isti-
yoruz gibi manaları ihtiva ediyor. Bütün 
bunları üst üste koyduğumuz zaman 
gerçekten lojistik işi artık bir süreç yöne-
timi ve bugün yapmakla bitecek bir olay 
değil, sürekli güncellenmesi gereken bir 
konu. MOTOR AŞİN bu farkındalıkla in-
san kaynakları, teknoloji, IT tarafını çok 
iyi bir şekilde yöneterek,  güncel olan 
en etkin çözümlerle müşterisine yakın 
olmayı hedefliyor.

‘LOJİSTİĞE CİDDİ YATIRIM 
YAPIYORUZ’ 
Lojistik süreçlerinde dış kaynak 
kullanıyor musunuz? Hizmet 
alımlarını hangi kriterlere göre 
yapıyorsunuz? 

Müşterimize yakın olmak adına, 
yaklaşık olarak sevkiyat süreçlerinin 
yüzde 20’sini kendi araç ve imkanları-
mızla yönetiyoruz. Buna karşın hizmet 
verdiğimiz bütün coğrafya düşünüldü-
ğü zaman mutlaka dış kaynak kullan-
mak zorundasınız. Dış kaynak olarak 
da sektörde bilinen ve müşteri memnu-

niyetleri en iyi olan, teslimatları hızlı ve 
hasarsız şekilde gerçekleştiren lojistik 
firmaları ile çalışıyoruz. Bunlarla ikili 
ilişkiler geliştiriyoruz, onların altyapısını 
kendi altyapımızda kullanmaya çalışı-
yoruz. Özel pazarlıklarla özel fiyatlar 
almaya çalışıyoruz. Ancak bu alımlarda 
nihai belirleyici müşterilerimiz. Müşteri 
kendi bölgesinde ilişkide olduğu bir 
lojistik firması ile taşımanın yapılmasını 
istiyor. Mümkün mertebe müşterinin 
isteği doğrultusunda, o firmalarla an-
laşmalar yaparak, müşterimize kendi 
istediği taşıyıcı firma ile beraber ürünle-
rimizi ulaştırmayı hedefliyoruz. Lojistik 
ve tedarik zinciri uçtan uca yönetilmesi 
gereken bir alan olduğu için işin içinde 
donanımsal, deposal ve teknik olarak 
IT tarafında çok ciddi yatırımlar gerek-
tiriyor. Biz de yaptığımız çalışmalardan 
elde ettiğimiz ciroların önemli bir kısmı-
nı lojistik hizmetlerinin optimizasyonu 
için harcıyoruz. 

İhracat sevkiyatlarını nasıl 
gerçekleştiriyorsunuz? 

Müşterilerimiz ihracat talepleri-
nin yüzde 60-70’ten fazlasını kendini 
nakliye firmaları ile yönlendirmesini 

istiyorlar. Biz de onların gönderdiği 
nakliyeci firmalarla Fob veya Ex-
work olarak çalışarak sevkiyatlar ya-
pıyoruz. Nakliyesi bizim üzerimize 
olan ihracat işlerinde ise seçkin fir-
malar üzerinde, her bir lokasyonun 
kendine ait taşıyıcı firma hangisi ise 
onunla anlaşma yaparak, müşteri-
mize en iyi şekilde hizmet sunmaya 
çalışıyoruz.

Tedarik zinciri süreçleri ve 
lojistik alanda gündeminizde 
neler var?

MOTOR AŞİN olarak artık uçtan 
uça bir tedarik zinciri konseptini 
benimseyen bir strateji ortaya koy-
mak istiyoruz. Sadece lojistik, lojistik 
bakış açıları, operasyonları tedarik 
zinciri yönetiminde çok dar kalan bir 
bakış açısı olarak karşımıza çıkıyor. 
Biz bu bakış açısından çıkıp, lojistik 
süreçleri kendi içinde değerlendir-
mek ile beraber tedarik zincirinin bir 
parçası olarak görüp; konumlama-
mızı stratejilerimizi bunun üzerine 
oturtmaya çalışıyoruz. Hatta şirket 
yapılanmamızda tedarik zincirinin 
yönetilmesi için ciddi bir planlama 
departmanı oluşturuldu. Tedarik 
zinciri süreci bizim için çok üst çatı 
bir yönetim şekli, lojistik onun içinde 
bir birim ve her birimin kendi için-
deki dinamikleri ile ayrı değerlendi-
riyoruz. Profesyonel bir yaklaşımla 
akademik danışmanlardan veya 
sektörde bilinen danışmanlardan bu-
nunla ilgili destekler alarak yolumu-
za devam ediyoruz. Planlamamızda 
tedarik zinciri konusu artık bizim 
olmazsa olmaz temel ihtiyaçlarımız-
dan olacaktır.

50 yıl boyunca sektörün bütün 
değişimlerine şahitlik etmiş, şahit 
olduğumuz krizlere çözüm üretip 
fırsatlara yelken açan bir firma 
konumunda kalmışız. Dijital dönü-
şüm, e-lojistik ve sektörün evirildiği 
elektrikli araç konusunda da yarını 
planlayarak, bugün hazır olmak 
isteyen bir tutumla sürece yaklaşıyo-
ruz. Yönetim olarak kendimizi ye-
tiştirmeye, dışarıdan ciddi destekler 
alarak kendimizi güncellemeye ve 
AŞİN Akademi ile bütün ekibimi-

“Lojistik ve tedarik zinciri uçtan uca yönetilmesi gereken bir 
alan olduğu için işin içinde donanımsal, deposal ve teknik 
olarak IT tarafında çok ciddi yatırımlar gerektiriyor. Biz de 
yaptığımız çalışmalardan elde ettiğimiz ciroların önemli bir 
kısmını lojistik hizmetlerinin optimizasyonu için harcıyoruz.”  
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zi bu farkındalıklarla bilgilendirmeye 
çalışıyoruz. Artık farklılaşma, tamamen 
tedarik zinciri ve lojistik süreçlerinin 
optimize edileceği, müşteri memnuni-
yetinin bundan dolayı artacağı bir yere 
doğru kayıyor. MOTOR AŞİN olarak bu 
anlamda detaylı bir yaklaşımla pozisyon 
almaya çalışıyoruz. Ekip çalışmasını 
çok önemsiyoruz. 50 yıllık bir geçmişte 
kazanılan güven ve kalite imajını zede-
lemeden, geleneksel kadim değerlerimiz 
ile güncel dinamikleri ve modern beklen-
tileri birleştirerek hedefimize yürümeyi 
öngörüyoruz…

SAVAŞ HAMMADDE KRİZİNİ 
DERİNLEŞTİRECEK 
Pandemi, konteyner krizi ve sonra 
olarak gerçekleşen savaş otomotiv 
sanayinde tedarik zinciri süreçlerini 
nasıl etkiledi? 

Öncelikle bizzat içinde bulunduğu-
muz ve sonuçlarını gördüğümüz pande-
mi ve konteyner krizinin bütün aksaklık-
larını yedek parça sektöründe hissettik. 
Fakat pandemi döneminde tedarik zinci-
rinde yaşanan kırılmalar aslında Türkiye 
ve özellikle MOTOR AŞİN özelinde bir 
fırsata döndü. Bunu yaptığımız cirolarla 
da az çok ispat etmiş olduk. Çünkü farklı 
yerlerden lojistik esneklikleri göstereme-
yen tedarikçi veya satın almalara karşı 
hem stoklama noktasında hem ürünü 
müşteriye ulaştırma noktasında gös-
terdiğimiz fonksiyonel esnekliklerden 
dolayı özellikle yurt dışı rakiplerimize 
göre avantajlı halde satışlarımızı gerçek-
leştirdik. Dolayısıyla pandemi ve kon-
teyner krizi bizim için avantajlı bir sürece 
döndü. Özetle konteyner krizinde Uzak 
Doğu’dan beklentiler biraz daha regüle 
oldu. Herkes yönünü Uzak Doğu’dan 
ziyade daha farklı bölgelere çevirirken, 
Türkiye lojistik itibarıyla bulunduğu 
konumla yurt dışı için cazip bir coğrafya 
haline geldi. Bunu otomotiv sanayinde 
sonuna kadar avantaj olarak kullandık. 

Yaşanan savaş ise farklı bir boyut. 
Öncelikle savaşın kazananı olmaz bura-
da mutlaka etkileşim adına hem savaşın 
içindeki aktörler hem çevre ülkeler mut-

laka etkilenecektir. Savaş o bölgelerdeki 
taleplerle ilgili bazı tedarik zincirlerinde 
blokajlara sebep olacak. Ne satın alma 
tarafında ne de satış tarafında o bölge-
lerde aktif bir şey olmayacaktır. Bu kısa 
vadede ülkemiz için bir avantaja döne-
bilir. Çünkü o bölgelerden tedarik edi-
lemeyen veya o bölgelerde operasyonel 
anlamda yapılamayan işler için Türkiye 
fırsat bir coğrafya haline gelebilir. 

Orta ve uzun vadede ise aslında 
bunun çok daha derin zararları olabilir. 
Çünkü özellikle otomotiv sektöründe 
ana sanayi tedariki olan bazı hammad-
deler bu iki bölge üzerinden tedarik 
ediliyor. Nikel veya paladyum otomotiv 
sektöründe çok ciddi anlamda kulla-
nılan hammaddeler. Bunlar avantaj 
noktasında bütün dünya tedarikçilerinin 
Rusya üzerine pozisyon aldığı bir argü-
mandı. Fakat bu savaş bütün bu işleri 
altüst etti. Şimdi bu ara tedarikçiler artık 
farklı yerlere yönelerek bu ihtiyaçlarını 
giderme üzerine bir emek sarf edecekler. 
Bu hem maliyet hem zaman adına kolay 
çözülecek bir konu değil. 

Savaşın çip krizini de negatif olarak 
etkileneceğini düşünüyoruz. Çünkü 
dünyada çip üreticisinin en büyükleri 
Amerika’da konumlanmış durumda. 
Amerika ise çip üretiminde kullanılan 
neon gazının yüzde 80’ini Ukrayna’dan 
ithal ediyor. Üretim faaliyetleri, savaşın 
ilerleyen ve derinleşen durumu ile be-
raber daha kaos bir hale geldi. Artık çip 
üreticilerinin ihtiyaçları olan neon gazını 
veya buna benzer bazı gazları bu iki ülke 
üzerinden alamayacakları aşikar. Bu da 
çip üretiminde beklenen iyileşmenin gel-
mesini erteleyecektir. Evet çip üreticileri 
bununla ilgili farklı pozisyonlar alacaklar 
farklı bölgelere mutlaka yönelecektir. 
Ancak biliyorsunuz çip krizinin temeli bir 
planlama kriziydi. Bu yeni bir planlama 
krizi daha getirecektir. Yedek parça özelin-
deki kompenant ve çipe ihtiyaç duyulan 
sıfır araç tedarikinde büyük krizler bizi 
bekliyor olabilir. Bu maliyete de yansı-
yacaktır. Maliyetlerin yukarı çıkacağını 
öngörmek mümkün.

PANDEMI LOJISTIK MALIYETLERI ARTIRDI 

Pandemi ile beraber taşımacılık ve sevk işlerinin ciddi bir probleme 
döndüğünü vurgulayan MOTOR AŞİN CEO’su Saim Aşçı, “Özellikle 
Uzak Doğu’dan yapılan ithalat ve ihracatta ciddi maliyet ve konteyner 
sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Avrupa’da bu sorunun bir parçası oluyor. 
Gerek ithalat tarafında gerek ihracat tarafında sevkiyatlarda özellikle 
Avrupa bölgesinde ufak tefek gecikmeler olsa da çok ciddi bir sorun 
yaşamadık. Özellikle Avrupa’daki partnerlerimizin güçlülüğü sorun 

yaşamamıza engel oldu. Ancak Uzak Doğu tarafında kesinlikle maliyet 
adına çok ciddi problemlerin olduğu aşikar. Sorunlarla devam ediyor, 
bu kapsamda yurt dışında partnerlerimizle ilişkilerimizi en iyi şekilde 
kurgulamaya çalışıyoruz. Burada en çok dikkat edilmesi gereken 
konu iyi bir planlama yapmak. Nakliye tarafı ister ithalat ister ihracat 
tarafında önceden planlanırsa, ticari faaliyetlerde sorun yaşanacağını 
düşünmüyorum” dedi. 
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Haftada 100 aracın tekeri 
tekstil sektörü 
için dönüyor

1
986 yılından beri geniş bir 
hizmet yelpazesi sunan Karınca 
Lojistik’in ana hizmetleri 
arasında hava, kara ve denizyolu 

taşımacılığı, lojistik hizmetler, tehlikeli 
madde taşımacılığı, proje lojistiği, 
tekstil lojistiği, multimodal taşımacılık 
ve depolama hizmetleri bulunuyor. 
Tekstil lojistiğinde uzmanlaşan şirket, 
sektörün Just in Time ihtiyacını 
karşılayacak çözümler sunuyor. 
Tekstil lojistiğinde özellikle Almanya 
ve Hollanda hattında ciddi bir yük 
trafiğine sahip olduklarını belirten 
Karınca Lojistik Karayolu Müdürü 
Kamil Şık, bu süreçte ayrıca Bağımsız 
Devletler Topluluğu ile Avrupa 
hattında artan talebi karşılamak için 
yurt dışındaki acenteleriyle çalışma 
yürüttüklerini söyledi. Bu dönemde 
yeni proje ve yatırımlara imza 
attıklarını ifade eden Şık, “Karınca 
Lojistik olarak, yapmış olduğumuz 
araç ve depo yatırımlarımız ile 
sektörün dominant oyuncusu olmayı 
sürdürmeyi planlamaktayız” dedi.  

KATMA DEĞERLİ HİZMETLER 
Karınca olarak tekstil sektörüne 
hangi hizmetleri sunuyorsunuz? 
Sektörün JIT (Just in Time) 
ihtiyacını nasıl karşılıyorsunuz? 

Karınca Lojistik olarak, tekstil sektö-
rü özelinde ürünün imalattan çıktıktan 
sonraki bütün operasyonlarında hizmet 
sunmaktayız. Yurt içi taşımalar, katma 
değerli işlemler (ütü-paket-kalite kont-

rol), depolama ve yurt dışı taşımaların-
da aktif olarak iş ortaklarımıza elimiz-
den gelen bütün desteği sağlamakta-
yız. Özellikle tekstil taşımacılığında çok 
hassas bir konu olan JIT sevkiyatlarının 
gereklilikleri için iş ortaklarımızla sü-
rekli olarak iletişimdeyiz ve neredeyse 
imalat bantları ile beraber çalışmakta-
yız. Yurt dışı taşıma talep ve ihtiyaç-
larını takımlarımız çalışmaları ile ön 
görüp, nakliye ve depo operasyonla-
rımızı buna göre organize etmekteyiz. 
Yurt dışı taşıma işlemlerinde Express 
yükleme ve terminli teslim için olanak 
sunmaktayız, ihtiyaç doğrultusunda 
farklı gümrük kapıları ve yabancı 
plakalı araçlar kullanıp sevk sürelerini 
kısalmak odaklı olarak iş ortaklarımıza 
çözüm sunmaktayız. 

Karınca Lojistik, tekstil 
sektörüne sunduğu 
nakliye, depolama ve 
katma değerli hizmetlerle 
tedarik zinciri süreçlerinde 
yaşanan sorunları askıya 
alıyor. Askılı ve koli olarak 
haftada yüz araçlık ihracat 
taşıması gerçekleştirdiklerini 
aktaran Karınca Lojistik 
Karayolu Müdürü Kamil Şık, 
yeni yatırımlarla sektörün 
dominant oyuncusu olmayı 
sürdüreceklerini söyledi. 

Minivan servisimiz ile Almanya ve 
Hollanda hatlarındaki iş ortaklarımıza 
48 ila 72 saat arasında transit süre ile 
yardımcı oluyoruz.  

Transit sürelerinin kısaltmak 
amaçlı yatırımını yaptığımız Yetkilen-
dirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) 
ile gümrük işlemlerimizi kendi Güm-
rüklü Sahamız içerisinde kendi depo-
muzda yaparak, Gümrük Müdürlük-
lerinde yaşanan gecikmeleri atlatmış 
olacağız. Bu şekilde gerekli zaman 
hassasiyetinde ileri doğru bir adım 
daha atmış ve her zaman daha hızlı bir 
servis sağlamak için hedefimizi yine 
yaklaşmış olacağız.

İthalat operasyonlarımız dâhilinde, 
üretim aşamasında tekstil imalatçıları-
mızın ihtiyacı olan aksesuar ve gerek 
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Kamil Şık



etmesi ile sonuçlanıyor. İngiltere, Al-
manya ve Hollanda acentelerimiz ile 
bu güzergâhta çalışmalarımız devam 
etmekte.

‘TÜRKİYE’NİN TEKSTİLDE 
POTANSİYELİ ARTTI’ 
Türkiye tekstil sektöründe nasıl 
bir potansiyele sahip? 

Türkiye; pandemi ile beraber başla-
yan yahut Uzakdoğu’dan üretimin ül-
kemize kayması yahut Uzakdoğu’dan 
sevk edilecek ürünlerin bir merkez 
olarak ülkemiz üzerinden geçmesi 
sebebi ile mükemmel bir potansiyel 
artışına sahip. Bu potansiyelin harekete 
geçirilmesi adına sınır kapılarında ya-
şanan uzun gecikmeler, araç şoförlerine 
çıkartılan vize problemleri ve Avrupa 
Birliği tarafından Türk plakalı araçların 
geçiş kotalarının durumu azami önem 
taşımakta. 

ve iş ortaklarımıza yakinen servis sağla-
mayı hedefliyoruz. 

İhracat operasyonlarımızın çoğun-
luğunu yürüttüğümüz İstanbul, Büyük-
çekmece lokasyonundaki depomuzu 
YYS gereksinimleri dışında yenileyerek 
ve düzenleyerek daha fazla olanak sağ-
lamak için çalışmalar yapıyoruz. Aynı 
zamanda İzmir Kemalpaşa depomuzu 
da YYS yatırımları yapılarak hizmet 
vermeye hazır hale getirildi.

Özmal araçlarımızı yenileyerek ve 
sayılarını arttırarak kendi filomuzu 
daha da kuvvetlendirme yönünde ilave 
100 araçlık özmal alım planımız devam 
ediyor. 

Rusya ve Ukrayna’nın içerisin-
de bulundukları üzücü durum, hem 
Avrupa’dan Bağımsız Devletler Toplu-
luğu bölgesine hem Bağımsız Devletler 
Topluluğu bölgesinden Avrupa’ya olan 
taleplerin ülkemiz üzerinden devam 

malzemenin Just in Time olacak şekilde 
komple, parsiyel ve minivan şeklinde iş 
ortaklarımız için bütün Avrupa’dan ülke-
mize sevkini sağlamaktayız. 

Tekstil sektörünü hangi ülkelere 
ulaştırıyorsunuz? 

Tekstil lojistiği alanında askılı ve koli 
yükleri bütün Avrupa Kıtası’na komple 
ve parsiyel olarak ulaştırıyoruz. Özellikle 
Almanya ve Hollanda’da yerleşik dünya-
nın en büyük tekstil alıcılarına Just in Time 
olarak servis sağlamaktayız.

Tekstil sektörü pandemi sürecinde 
tedarik zinciri alanında önemli 
sorunlarla karşılaştı. Bu sorunların 
minimize edilmesine yönelik siz 
nasıl adımlar attınız?

Çalışanlarımız sağlığını göz önünde 
bulundurarak, yarı ve tam zamanlı evden 
çalışmalar ile hız kesmeden operasyonla-
rımıza devam ettik. İş ortaklarımızın her-
hangi bir mağduriyet yaşamamaları için 
iş saatlerimizde esneklik sağladık. Şoför-
lerimizin yurt içi ve yurt dışı temaslarında 
aksilik yaşamaması için önce sağlık odaklı 
her türlü destekte bulunduk.

‘İŞ HACMİMİZİN YÜZDE 70’İNİ 
OLUŞTURUYOR’ 
Tekstil lojistiği iş hacminiz içinde 
nasıl bir pay alıyor? Bu alana dönük 
yük hacminiz nedir?

Tekstil lojistiği iş hacmimiz içerisinde 
yüzde 70 oranında pay almaktadır. Askı 
ve koli dâhil olmak üzere haftalık yüz araç 
ihracat sevkimiz olmaktadır.

Tekstil lojistiğine yönelik büyüme ve 
yatırım planlarınız neler? 

YYS’ye yaptığımız yatırımızın yanın-
da Bursa ve Mersin’de şube yatırımları-
mızla yurt içine daha geniş bir ağ kurmayı 

“Minivan servisimiz 
ile Almanya ve Hollanda 
hatlarındaki iş ortaklarımıza 48 ila 
72 saat arasında transit süre ile yardımcı 
oluyoruz. Transit sürelerinin kısaltmak amaçlı 
yatırımını yaptığımız Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası (YYS) ile her zaman daha hızlı bir servis 
sağlamak için hedefimize yine yaklaşmış olacağız.”
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NGL, tekstil ihracatı taşımacılığında 
yüzde 25 büyüme 

hedefliyor

T
İM verilerine göre geçen yıl 
tekstil ve ham maddeleri ile 
hazır giyim ve konfeksiyon 
ihracatında Cumhuriyet 

tarihi rekoru kırıldı. Türkiye 2021’de 
200’ü aşkın ülkeye 30,4 milyar dolarlık 
ihracat gerçekleştirdi. Uzun yıllardır 
en önemli ihracat kalemlerinden olan 
tekstil ve hazır giyim ürünlerinin, 
uluslararası taşımacılığı da Türkiye’ye 
ciddi miktarda döviz kazandırıyor.

Tekstil taşımacılığında da uzmanla-
şan Norther Global Logistics’in (NGL) 
Kurucu Ortağı Ferhat Emanetoğlu, 
tekstil sektöründe değişim ve hızın 
süreklilik arz ettiğini, güvenli teslimatın 
ön planda tutulduğunu anlattı. Bu yıl 
tekstil ihracatı taşımacılığında yüzde 
25 büyüme hedeflediklerini kaydeden 
Emanetoğlu, “Sektördeki sezon bazlı 
satış politikaları nedeniyle ürünlerin bir 
an önce hasarsız teslim alınması ve pe-
rakende satış için hazır hale getirilmesi 
gerekiyor. Biz de bu ihtiyaçlara cevap 
verebilmek için önemli yatırımlar yap-
tık.” dedi.

MİNİVAN İLE 
ALTERNATİF YARATTI 

Tekstil sektöründe hacimli yükler 
için ekspres tır taşımacılığı, düşük 
hacimli yükler için minivan hizmeti 
verdiklerini aktaran Emanetoğlu, geçti-
ğimiz yılın üçüncü çeyreğinde yaptıkları 
yatırımla minivan araç sayılarını 22’ye 
çıkardıklarını hatırlattı. Emanetoğlu, 
“Minivan seçeneğiyle Avrupa taşımala-

rımızda ortalama 2-3 gün gibi bir sürede 
nihai adrese teslimat yapabiliyoruz. 
Kolili, askılı ve rulo tekstil ürünlerini 
parsiyel veya komple olarak güvenle 
taşıyabiliyoruz. Ekspres taşımalarla hem 
üretimin hem de satışların kesintisiz de-
vam etmesini sağlıyoruz.” diye konuştu.

 
 ‘İHRACAT TAŞIMALARIMIZIN 
YÜZDE 30’UNU TEKSTİL 
OLUŞTURUYOR’

 Toplam ihracat taşımalarının yüzde 
30’unun tekstil ürünlerinden oluştuğu-
nu belirten Emanetoğlu, ağırlıklı olarak 
kara yolu üzerinden Balkan, Baltık, 
İskandinav ve Benelüks ülkeleri ile 
Macaristan, Slovakya, Çekya, Polonya 
ve Almanya başta olmak üzere tüm 
Avrupa’ya taşımalar yaptıklarını bunun-
la beraber deniz ve hava yolu taşımacılı-
ğı hizmetleriyle de dünyanın her nokta-
sına ulaşabildiklerini sözlerine ekledi. 

Norther Global Logistics (NGL), bu yıl tekstil 
ihracat taşımalarını yüzde 25 artırmayı hedefliyor. 
Şirketin Kurucu Ortağı Ferhat Emanetoğlu, 
toplam ihracat taşımalarının yüzde 30’unun tekstil 
ürünlerinden oluştuğunu belirterek, hızlı teslimat 
için önemli yatırımlar yaptıklarını açıkladı.
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lkemizin istihdam ve ihracat alanlarında 
lokomotif sektör olan hazır giyimde 
sürdürülebilirlik konusu önem arz etmektedir. 
Pandemi, savaş ve ekonomik dalgalanmalar iş 

dünyasında sürdürülebilirliği ön plana çıkarmıştır.
Lojistik faaliyetlerinde sürdürülebilirlik şirketler için 

kritik bir konumdadır. Şirketin faaliyetlerinde önemli bir 
yere sahip olan lojistik faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini 
sağlamak için stratejik yaklaşıma ihtiyaç vardır. Bugün 
Çin limanlarında yaşanan yığılmalar, konteyner krizi ürün 
dolaşımının aksamalara neden olmaktadır. Stok yönetimi, 
depolama, verimliliği artıracak yeni uygulamalar, inovatif 
ve yeşil uygulamalar lojistikte sürdürülebilirlik açısından 
değerlendirilmesi gereken alanları oluşturmaktadır.

Geleneksel lojistik uygulamaları hızlı ve büyük 
değişimler nedeniyle değişime uğramaktadır. Bu 
değişim aynı zamanda sürdürülebilirliğin anahtarını 
oluşturmaktadır. Örneğin pandemi öncesi e-ticaret sayıları 
toplam içerisinde yeri kısmi iken şuan gelinen nokta da 
ciddi bir büyüme kaydetmiştir.

B2B operasyonlarına göre farklılık göstermesi nedeniyle 
firmaların iş süreçlerini hatta çalışma şekillerini 
değiştirmiştir. Ayrıca verimlilik için süreçler 
oluşturulup yazılım ile desteklenmiştir. Daha 
yüksek hacime sahip olan operasyonlarda 
ise otomasyon ( sorter, conveyor vb ) sistem 
yatırımları yapıldığı görülmektedir. 

İnovatif uygulamalar olarak lojistik operasyon 
sürecinin yalınlaştırılmasına katkı sağlayacak 
tedarikçiden direkt mağazaya sevk uygulaması 
daha da önem kazanmıştır. Perakende firmalarının 
aktarma sayısını artıran ve ek bir giriş-çıkışa neden 
olan klasik uygulamayı terk edip tedarikçisinden 
direkt mağazaya teslimatı sağlayacak süreçler ve 
yazılımlar ortaya çıkmaktadır. Maliyeti düşüren ve 
hızı artıran uygulamanın gelecek yıllarda daha da 
yaygın kullanılacağı öngörülmektedir.

Sürdürülebilirlikte yeşil uygulamalar öncü 
firmalarda daha sık görülmeye başlandı. 
Özellikle Avrupa’ya ihracat yapan şirketler yeşil 
uygulamaları süreçlerine dahil etmeye başladılar. 
Şüphesiz bunda AB Yeşil Mutabakatı’nda 2030 
yılına kadar karbon ayak izini yüzde 55 aşağıya 
çekme hedefinin etkisi büyüktür. Yeşil etikete 

sahip Türk şirketlerinin Avrupa’ya ihracatta karbon ayak 
izi vergisinden muaf olup rekabet gücüne sahip olacakları 
kuşkusuzdur. Üretim aşamalarında doğaya ve çevreye 
uyumlu çözümler kullanmak şirketin sürdürülebilirliği 
açısından her geçen gün önemini artırmaktadır. Güneş ve 
rüzgar enerjilerinden faydalanma, daha az su tüketimi, 
döngüsel kullanımlar ve sıfır atık uygulamaları çevre dostu 
şirket olma konusunda önemlidir. Lojistiğin burada elektrik 
araçları daha fazla kullanmayı hedefleyerek dahil olma 
durumu var.

Outsoruce hizmet sağlayan lojistik firmalarının 
sürdürülebilirlik konusundaki yaklaşımları ve yatırımları 
daha da artmıştır. Örneğin elektrik ihtiyaçlarını güneş 
enerjisinden faydalanmak için panel yatırımı yapmaları. 
Su ihtiyaçlarını yağmurdan karşılamak için altyapı 
oluşturmaları, teslimatlarda daha fazla elektrikli araçlara 
yer verilmesi, ayrıca karbon ayak izine neden olan süreçleri 
güncelleyerek daha az karbon ayak izi oluşturma çabaları 
görülmektedir. Bu konularda yasal düzenleme ve teşvikler 
yaygınlaşma anlamında önemlidir.

Mutlu müşteri memnuniyeti için yeşil lojistik ile kalın…

i tik e e arik inciri 
Profesyoneli

GündemLojistik 

LOJİSTİKTE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
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Lojistik sektörünün kesin 
çözüm arayışının sonucu 
olarak ihracatın 225 
milyar dolara yükseldiğini 
vurgulayan UND Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin 
Nuhoğlu, “Lojistik sektörü 12 
milyar dolar hizmet ihracatı 
yaptı. Bunu önümüzdeki 
dönemde 20 milyar dolara 
çıkaracağız” dedi.

U
ND Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu, “Geleneksel 
İstanbul İftarı” buluşmasında 
yaptığı konuşmada belirsizliklerle 

dolu bir dönemden geçildiğini vurguladı. 
Küreselleşmenin biranda 2020 yılında 
çöktüğünü kaydeden Nuhoğlu, üretimin 
Çin, Hindistan Endonezya gibi başka 
ülkelere yöneltilmesinin sonucunun ağır 
olduğunu ve bunun aslında bir kandırmaca 
olduğunun ortaya çıktığını söyledi.  Bu 
dönemde küreselleşme yerine bölgeselleşme 
ve komşu ülkelerle çalışmanın öneminin 
net olarak ortaya çıktığını anlatan Nuhoğlu, 
“Malın fiyatı bir yana bırakılıp, bu malın 
ihtiyaç ortaya çıktığında temin edilip 
edilemeyeceğine bakılıyor. Bunun arkasında 
tedarik zinciri dediğimiz kavram var. Ürün 
fiyatından çok daha önemlisi bu malı ihtiyaç 
duyulduğunda tüketiciye, üretim yapan 
firmalara ulaştırılmasıdır. Şimdi lojistiğin 
önemi, taşımaların önemi çok daha fazla 
anlaşılıyor” dedi. 

Nuhoğlu, pandemi döneminde Avrupalı 
firmaların tarihinde ilk kez Türk tırlarının 
önünü açtığını ve vizesi biten sürücülerin 
ve araçlarının geçişine izin verdiğini çünkü 
karayolu taşımalarının devam etmesine 
mecbur kaldıklarını anlattı. Türkiye’de bu 
dönemde hayata geçen temassız ticaret ile 
taşımaların devam etmesinin sağlandığını 
anlatan Nuhoğlu, “Lojistik sektörü kadar 
hızlı hareket eden, kesin çözüm arayan 
başka Türkiye’de hiçbir sektör yok. Bütün 
arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bunun 
sonucunda Türkiye ihracatı 225 milyar do-
lara yükseldi. Toplam ihracatın 100 milyar 
dolarlık kısmı Avrupa’ya yapılıyor ve bunun 
da yüzde 47’ünü biz karayolu nakliyecileri 
taşıdı” diye konuştu. “Biz sadece bir sektör 
değiliz. Biz tek bir iş yapmıyoruz. Biz sek-

törlerin altyapısıyız, bütün sektörlerin per-
formanslarının yükselmesi için, internet gibi 
hizmet veren bir sektörüz” diyen Nuhoğlu 
bu nedenle lojistik sektörünün öneminin 
sadece ülkemizde değil Avrupa ve diğer 
ülkelerde çok daha öne çıktığını söyledi.  

‘YURT DIŞINDA 
YATIRIM YAPIN’

Lojistik sektörüne verilen desteklerin 
önemine dair açıklamalar yapan Nuhoğlu, 
Hizmet ihracatçılarının ilk kez Eximbank’tan 
kredi kullanabildiğini söyledi. 5 yıl önce TİM 
bünyesinde Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) 
kurulduğunu, hizmet ihracatının mal ihra-
catından çok daha fazla katma değer sağla-
dığının görüldüğünü kaydeden Nuhoğlu, 
“Yetmedi HİB’e ek olarak Ticaret Bakanlığı 
altında Uluslararası Hizmet Ticareti Genel 
Müdürlüğü kuruldu. Hizmet ihracatçıları 
olarak ülkemize 60 milyar dolarlık döviz 
getiriyoruz ve bunun 12 milyar dolarlık kıs-
mını lojistik sektörü sağlıyor. Önümüzdeki 
yıllarda hizmet ihracatımızı 20 milyar dolara 
çıkaracağız” ifadelerini kullandı. Uluslara-
rası nakliyecilerin, lojistikçilerin tarihinde 
ilk kez mal ihracatı yaparmış gibi teşvikler 
aldığını belirten Nuhoğlu, “Biz gerçekten 
iyi bir sektörüz. Gerçekten yetkin insanlarız. 
Yaptığımız işler çok başarılı. Neden sadece 
Türkiye sınırları içerisinde kalıyoruz?” diye-
rek nakliyecilere başka ülkelerde de yatırım 
yaparak o ülkedeki taşımalardan pay alma-
ları çağrısında bulundu. Nuhoğlu, Ticaret 
Bakanlığı’nın büyük destekleri ile artık mal 
ihracatına verilen desteklerin lojistik sektörü-
ne de verildiğini belirtti. 

TOBBUND Lojistik Yatırım A.Ş. Genel 
Müdürü Mehmet Uylukçu, 10’uncu yılını 
kutladıklarını ve bu süre içerisinde hep 
nakliyecilerin yanında yer aldıklarını belir-

terek, “3 milyonu aşan teminat hacmimiz ile 
taşımacılarımıza destek oluyoruz. Bugüne 
kadar toplam 3 milyon 343 bin 971 adet transit 
beyannamesi açtık” dedi.  Avrupa’da yeni 
hizmet noktalarını devreye alarak TOBBUND 
ağını genişlettiklerini anlatan Uylukçu, “Orta 
Avrupa’da, Balkanlar’da, Almanya başta 
olmak üzere Batı Avrupa’da ciddi atılımları-
mız var. Yunanistan ofisimizi hizmete açtık. 
İtalya’da, Fransa’da, Almanya’da, İngiltere’de, 
Romanya’da birebir entegre şekilde hizmet 
vermeye devam ediyoruz” diye konuştu. 
Uylukçu, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır 
kapılarına giden yol üzerinde yeni bir tesisi 
hizmete açacaklarını söyledi. Bu tesis ile İzinli 
Gönderici Projesini devreye alacaklarını böy-
lece tırların iç gümrüklere girmeden buradan 
transit beyanlarını sunarak hızlı şekilde kapı-
ya sevk edileceğini söyledi. 

Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü 
Ömer Bursalıoğlu, pandemi döneminde 
lojistik sektörünün öneminin çok daha iyi 
anlaşıldığını söyledi. Renault Trucks’ın 10 yıl 
öncesiyle şimdiki arasında çok büyük farklar 
olduğunu belirterek yaşanan gelişime dikkat 
çeken Bursalıoğlu, “Bugün gerçekten bağlı 
bulunduğumuz grubun da destekleriyle 
ürünlerimiz hiç olmadığı kadar mükemmel 
noktaya gelmiş durumda. Yakıt tüketiminde 
zaten lider durumdaydık ve o liderliği devam 
ettiriyoruz. En büyük maliyetin akaryakıt 
olduğu dönemde bu özelliğimizi vurgulamak 
istiyorum. Bununla beraber uygulamalar ve 
hizmetlerde çağın ötesinde hizmet veren ve 
tüm hizmetlerini ülkemizde de sunan birkaç 
markadan biriyiz. Dolaysıyla bunlardan hepi-
nizin faydalanmasını arzu ediyoruz. Yine satış 
sonrası kontratlarda farklı seviyelerde her 
ihtiyaca uygun paketler sunabiliyoruz. Dola-
yısıyla Renault Trucks çok farklı ve tarihinde 
hiç olmadığı kadar iyi bir noktaya geldi” dedi. 

Lojistik sektörü hizmet ihracatını
20 MILYAR DOLARA
ÇIKARACAK
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in’de omicron varyantı salgından dolayı yaşanan 
sorunlardan kaynaklanan tedarik zinciri gecikmeleri, 
küresel tedarik zinciri için soru ve endişeler yaratmaya 
devam ediyor.

Tüm sektörlerde etkilerini hissetmeye başladığımız, bu 
tedarik zinciri tıkanıklığı, sorunlarının iyileşme belirtileri 
gösterdiği zamanlarda, ABD ve ABD’ye bağlı ithalat bağı 
(başta Avrupa) üzerinde önemli bir aşağı yönlü etkiye sahiptir 
ki, küresel olumlu etkiler hemen hissedilir. Fakat, Mart ayı 
sonunda Çin’in en büyük şehri Şanghay, bildirilen pozitif 
vakalarda devam eden artışlar nedeniyle süresiz olarak tam 
karantina altında.

Bu önemli finans merkezi, vaka sayıları bazı uluslararası 
standartlara göre yüksek olmasa da, yaklaşık bir aydır yeni 
bir enfeksiyon dalgasıyla mücadele ediyor. Yetkililer şimdiye 
kadar ekonomiyi istikrarsızlaştırmamak için yaklaşık 25 milyon 
nüfuslu şehri kilitlemeye direnmişti. Ancak Şangay, pandeminin 
bu yeni dalgasının ilk günlerinden bu yana en yüksek günlük 
vaka sayısını kaydettikten sonra, yetkililer rotayı değiştirmiş 
görünüyor. Gelen haberlere göre bazı bölümleri hayalet 
kasabaya dönüşmüş bu şehirde, sokaklar bir anda panikle 
alışveriş yapanlarla dolup taşabiliyor. Sokağa çıkma yasağı 
başlamadan önce insanlar stok yaparken market kapılarında 
uzayan kuyruklar gözlemleniyor. Toplu taşımanın durduğu 
ve tüm sakinler şehir çapında toplu covid testine tabi olduğu 
bilgisi paylaşıldı. Yaklaşık 25 milyon insan etki altında; önce 
şehrin doğu tarafı, daha sonra batı tarafı olmak üzere.

Wuhan, bu salgının en başında kapatıldı. Noel’den önce 
Xi’an da. Şimdi Çin’in ticari ve finansal sermayesi kapalı. 
Yetkililer her fırsatta, Şanghay’ın kilitlenemeyecek kadar büyük 
ve önemli olduğunu söylemişti, fakat tam kapanma geldi.

Çin’in ticari başkenti bazı hesaplamalara göre ülkenin en 
büyük şehri; ancak şu anda Çin, virüsün Omicron ile yeniden 
canlanmasını kontrol altına almak için savaşırken, diğer yandan 
yeni vakalarda ani artış var. Yetkililer şimdiye kadar doğu Çin 
limanının ve finans merkezinin ekonominin iyiliği için çalışmaya 
devam etmesi gerektiğini söylediler. Bu kapanmaya kademeli 
yaklaşım, şehrin yarısının aynı anda çalışmaya devam edeceği 
anlamına geliyordu.

Çin’de vakalardaki son artış, bazı ülkelere kıyasla küçük 
olmasına rağmen, Çin’in herhangi bir salgını kontrol altına 
almak için hızlı kapanma ve agresif kısıtlamalar kullanan “sıfır-
covid” stratejisi için Şangay önemli bir test.

Demografisinden dolayı uygulamak zorunda kaldığı bu 
politika, Çin’i virüsle yaşamaya çalışan diğer birçok ülkeden 

ayırıyor. Ancak Çin’de bu mevcut stratejinin uzun vadede 
sürdürülebilir olup olmadığı konusunda sorular var.

Bizim de birlikte çalıştığımız çeşitli kaynaklar, Çin’deki 
durumun tedarik zincirini hem şu anda hem de gelecekte nasıl 
etkilediğini belirlemeye çalışıyor. Birlikte çalışmalar yaptığımız 
25 yıldan fazla uluslararası danışmanlık ve tedarik zinciri 
deneyimine sahip kıdemli stratejik satın alma uzmanlarından 
oluşan ekip arkadaşlarımızla ortak deneyimlerimize göre; 
batı kıyısı limanları Şanghay karantinalarından maalesef 
çok korkunç bir biçimde etkileneceği uyarısını paylaşmamız 
gerektiği kanaatindeyiz. Ayrıca tüm bağlantı noktaları ciddi 
biçimde etkilenecek. Çok ciddi bir yoğunluk ve aşırı yüklenme 
hali hazırda bu bölgelerde başladı.

Etkilerin denizyolu taşımacılığı dışında da pek çok 
yansımaları olacak. Karantina süresince Şanghay’daki sınırlı 
hava taşımacılığı seçenekleriyle, tüm hava alanları, birikmiş 
talebi karşılamak için artan hacimle dolup taşıyor olacak. Bu 
karantinanın tedarik zinciri ve lojistik operasyonlara etkileri, 
maalesef Covid-19 başladığında yaşanan etkiden çok daha 
büyük olacak.

Dahası, Şanghay üzerinden sevk edilen hacim nedeniyle, 
transit halindeki mamul mallardan nihai montaja, tüm 
kategorilerde tamamen bitmiş mallara kadar her şey dahil 
olmak üzere, başta elektronik, otomotiv, mobilya, ilaç ve 
tekstil hemen ve ardından tüm sektörler bu mevcut durumdan 
olumsuz etkilenecek.

Tüketici perspektifinden son iki yıldan fazla bir süredir 
tedarik zinciriyle ilgili sayısız zorluk ve gecikmeler yaşarken, 
Çin’deki mevcut durumu daha da zorlaştıracağı belli. En yoğun 
nakliye mevsimi olan yaz başından sonbahara kadar önemli 
gecikmeler ve bazı ürünlerde kıtlıklar yaşanabilecek.

Çalışma ekibimiz hali hazırda geçen aya göre azalan 
üretim/nakliye kapasitelerinin ekonomi açısından endişe 
verici olduğunu gözlemlerken, ayrıca limanlar tam kapasite 
ile çalışmaya başladığında tüm batı limanlarında darboğazlar 
oluşacağı kanaatinde.

Bu endişe verici tablo, nakliyeciler ve üreticiler için büyük bir 
finansal etkiye sahip olabilecektir. Envanter taşıma maliyetlerini 
düşündüğünüzde, ürünü satın aldıklarında ve sevk ettiklerinde, 
ürünü üretim için kullanamazlarsa, finansal açıdan zincirleme 
sorunlar çıkacaktır.  

Bu durum ilerledikçe, elbette cevaplardan daha fazla soru 
olmaya devam ediyor. Sürdürülebilir lojistik stratejilerinin 
hayat bulduğu ve krizleri kolay aştığımız günlerde görüşmek 
dileğiyle. 

 r  r a e i ci i
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STRATEJİLojistik  

KÜRESEL LOJİSTİĞİN 
YAKIN GELECEĞİ
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K
üresel iklim değişikliğinin 
tehlikeli boyutlara varması, 
bir yandan doğal kaynakların 
korunmasını zorunlu kılarken, 

diğer yandan sürdürülebilir kalkınmaya 
önem verilmesini gerektiriyor. Arkas 
şirketlerinden Akdeniz, Karadeniz, 
Kuzey Avrupa ve Batı Afrika’da 
konteyner gemileriyle düzenli hat 
gemi taşımacılığı yapan Arkas Line ise 
bu konuda regülasyonların ötesinde 
adımlar atıyor. 

HEDEFİNİ AŞTI
Dünya konteyner taşımacılığının 

yüzde 85’ini elinde tutan 16 deniz 
nakliyat firması ve 85’ten fazla global 
müşteri ve forwarder’dan oluşan CCWG 
çalışma grubunun 2013 senesinden bu 
yana Türkiye’deki ilk ve tek üyesi olan 
Arkas Line, 2011-2020 yılları arasında 
yaptığı operasyonel iyileştirmeler 
ile CO2 emisyonlarını yüzde 26,2 
düşürerek yüzde 25 hedefinin üstüne 
çıktı. Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün 
(IMO), MARPOL sözleşmesine uygun 
olarak gemilerde kullanılan akaryakıtta 
sülfür içeriğinin yüzde 3,5’ten yüzde 
0,5’e düşürülmesi uygulaması gereğince 
tüm gemilerde VLSFO yakıt kullanımına 
geçen Arkas Line, sülfür emisyonunu da 
yüzde 82,8 oranında düşürdü.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE GÜMÜŞ 
MADALYA

Küresel tedarik zincirleri için 
dünyanın en güvenilir iş sürdürülebilirlik 
derecelendirme kuruluşu EcoVadis’e de 

2015 yılından bu yana üye olan Arkas 
Line, 2021 CSR derecelendirmesine göre 
gümüş madalyaya sahip. Çevre, çalışan 
hakları, iş hayatında etik değerler ve 
sürdürülebilirlik olmak üzere dört ana 
başlıktan ve bunların altında 21 kriterden 
oluşan EcoVadis CSR (Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk) değerlendirmesi, bir şirketin 
CSR ilkelerini, iş ve yönetim sistemlerine 
ne kadar iyi entegre ettiğini ölçüyor. 

MINI-CHIP İLE YAKIT 
TÜKETİMİNDE DÜŞÜŞ

Arkas Line’ın PROMATECH 
Denizcilik Teknolojileri ve Londra’daki 
Brunel Üniversitesi iş birliği ile başlattığı 
“Mini- Chip (Minimizing Carbon 
Footprint)” projesi dört yıllık sürecin 
ardından başarıyla tamamlandı.  Proje, 
bir simülasyon kurgusu olarak nakliye 
operasyonlarında kaliteden ödün 
vermeksizin yakıt tüketimini düşürmek, 
karbon ayak izini en aza indirgemek 
ve maliyetleri azaltmak üzere, yük 
taşıyıcıları için yenilikçi bir “Karar 
Destek Sistemi” sunuyor. Yapılan testler 
sonucunda, doğru yakıt ve yakıt ikmal 
zamanlamasının toplam yakıt tüketimini 
yüzde 5 ile yüzde 10 oranında azalttığı 
gözlemlendi. Denizcilik sektöründe 
bugüne kadar karbon ayak izi konusunda 
servis ve maliyet hedefleriyle ölçümlenen 
ilk çalışma olan Mini-Chip ayrıca, 
gemi hız kararları, yakıt ikmal noktası 
seçim kararları, yakıt fiyatları, gecikme 
cezaları ve liman belirsizlikleri arasındaki 
karmaşık ilişkileri belirlemek için analitik 
yöntemlere de sahip. 

AB YEŞİL MUTABAKATI İÇİN YOL 
HARİTASINI ÇİZECEK  

Avrupa Birliği (AB) “Yeşil 
Mutabakat”la birlikte yeşil ekonomi için 
yeni bir yol haritası çizerken, Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansında 
(COP26) imzalanan anlaşmada ise 
ilk kez fosil yakıtların aşamalı olarak 
azaltılmasına yer veriliyor.

Arkas ise bu konuda gerekli adımları 
atarak sürdürülebilirlik kapsamındaki 
çalışmalarını ve uzun vadeli dönüşüm 
stratejilerini holding çatısı altındaki 
şirketlerin ortak katılımıyla oluşturulan 
“Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalışma 
Komitesi” altında takip edecek. 
Hali hazırda uyguladığı çevre dostu 
projelerini ve geliştirilecek yeni eylem 
planlarını ise “Arkas Yeşil için Maviler” 
platformu üzerinden Arkas çalışanlarıyla 
paylaşacak. Çalışma grubunun amacı 
tüm Arkas çalışanlarını sürdürülebilirlik 
konularında bilgilendirmek, eğitim 
içerikleri oluşturmak, karbon ayak izinin 
ölçülmesi ve takibini sağlamak ile AB 
Yeşil Mutabakatına uyum çalışmaları 
çerçevesinde izlenecek yolları belirlemek. 

İş kollarının yanı sıra sosyal 
sorumluluk bakımından da denizlere 
ciddi ölçüde önem veren Arkas ve 
TURMEPA iş birliğinde başlatılan proje 
kapsamında faaliyete geçen Arkas 
TURMEPA II atık toplama teknesi, 15’inci 
sezonunu tamamladı. 2006 yılından 
bu yana Arkas TURMEPA II atık alım 
teknesinin topladığı atık su miktarı da 2 
milyon litreye ulaştı. Projeyle, 15,3 milyon 
litre deniz suyunun da temiz kalması 
sağlanmış oldu.

Geçmişte olduğu gibi bugün de deniz 
ekosisteminin korunmasına yönelik 
adımlar atmayı sürdüren Arkas Deniz 
Ticaret Filosu’nun da son dört yılda balast 
suyu arıtma sistemi kurulan gemi sayısı 
tüm filoda yüzde 75’e yükseltildi.

Arkas Line ‘yeşil’ 
ile mutabık

Arkas Line karbon ayak izini 
azaltmada önemli adımlar 
atarken, karbondioksit salınımını 
hedefinin ötesinde düşürdü. 
Bir yandan çeşitli projelere 
imza atan diğer yandan da 
regülasyonlar çerçevesinde 
belirlenen; gemilerinde düşük 
sülfürlü yakıt kullanımını sürdüren 
şirket, ECOVADIS Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk derecelendirmesinde 
ise gümüş madalya sahibi. 
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U
laştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, 
Kazakistan ile 2 bin olan 
transit geçiş belgesi kotasının 

15 bine çıkarılması konusunda 
mutabakat sağlandığını bildirdi. 
Karaismailoğlu, konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada, Orta Asya ülkelerine yönelik 
taşımaların daha önce genelde İran-
Türkmenistan güzergahı üzerinden 
gerçekleştirildiğini ancak COVID-19 
nedeniyle Türkmenistan’ın sınır 
kapılarını tamamen araç trafiğine 
kapattığını belirtti.

Bu gelişme sonrasında tek alternatifin 
Kazakistan güzergahı olduğuna işaret 
eden Karaismailoğlu, anılan ülke ile 
mevcut transit geçiş belgesi kotasının 
2 bin olduğunu, Ro-Ro şartı ile verilen 
belgelerin de ilave maliyete neden 
olduğunu kaydetti.

Karaismailoğlu, bu durumun, 
Özbekistan başta olmak üzere, Orta 

Asya ülkelerine yönelik taşımaları 
olumsuz etkilediğine dikkati 
çekerek, iki ülke arasındaki kara 
taşımacılığını geliştirmek için 9 Mayıs’ta 
Ankara’da Türkiye-Kazakistan Kara 
Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) 
Toplantısı’nın gerçekleştirildiğini ifade 
etti.

‘İLAVE BELGELER MAYIS 
SONUNA KADAR VERİLECEK’

Toplantının Türkiye ile Kazakistan 
arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkisine 
yakışır bir şekilde yapıcı bir ortamda 
yapıldığını bildiren Karaismailoğlu, 
görüşmelerde önemli kararlar alındığını 
belirtti.

Yıllar sonra Kazakistan ile transit 
geçiş belgesi kotası konusunda 
artış yaşandığının altını çizen 
Karaismailoğlu, “Kazakistan ile 2 bin 
olan transit geçiş belgesi kotasının 7,5 
kat artırılarak 15 bin adede çıkarılması, 

2022 yılında Ro-Ro şartı olmaksızın 
ilave belgeler ile birlikte toplam 11 bin 
adet ikili geçiş belgesi ve 2 bin 100 adeti 
Ro-Ro hatlarında kullanılmak üzere 
toplam 15 bin adet transit geçiş belgesi 
teati edilmesi hususunda mutabakat 
sağlandı. Üçüncü ülke geçiş belgesi 
sayısı Türk taşımacıları için 1500’den 2 
bine yükseltildi. İlave belgeler mayıs ayı 
sonuna kadar teati edilecek” dedi. 

Karaismailoğlu, 2023 yılı için 
mutabakat sağlanan geçici kotalar 
hakkında ise şunları kaydetti: “Türk 
tarafı için iki parti halinde 10 bin adet 
tek-tip geçiş belgesi teati edilecek. Bu 
belgelerin tamamı kara sınır kapılarında 
geçerli olacak. 2 bini Hazar’da geçerli 
olmak üzere toplam 15 bin transit geçiş 
belgesi, 2 bin adet de üçüncü ülkeye 
geçiş belgesi verilecek. Ayrıca ilave 
geçiş belgelerine ihtiyaç duyulması 
halinde, diğer tarafın isteği üzerine 
talep hızlı bir şekilde değerlendirilecek. 
Taşımacılıkta dijitalleşme, elektronik 
geçiş belgesi, geçiş belgesi dağıtım 
sistemi konularında iş birliği yapılması 
da kararlaştırıldı. Bu amaçla Türk 
heyeti, Kazak heyetini bilgi alışverişinde 
bulunmak üzere Türkiye’deki bir sınır 
kapısında toplantıya davet etti. KUKK 
Toplantısı ile iki ülke arasındaki iş birliği 
daha da güçlenecek.”

Orta Asya için 
Kazakistan 
kapısı açıldı

Türkiye’nin Orta Asya’ya 
ihracat taşımalarında 

geçiş güzergahlarından 
biri olan Kazakistan ile 
transit geçiş belgesi 

kotası 15 bine çıkarıldı.
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre yurt dışı lojistik dağıtım 
ağı kuruluşları 60 milyon TL’ye kadar desteklenecek. Bu kapsamda kurulan ve işletilen 

kuruluşlarda Türk menşeli ürünlere en az yüzde 50 oranında yer tahsis edilecek.

Y
urt Dışı Lojistik Dağıtım 
Ağlarının Desteklenmesine 
ilişkin karar 20 Nisan tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. İhracatın etkin ve kapsamlı 
akışını sağlamak, ihracatçıların tedarik 
zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatla 
nüfuz etmesini sağlamak amacıyla, yurt 
dışında kurulacak lojistik ağlara verilecek 
destekte, dövizden TL’ye dönüldü. 
Destekler 5 ayrı kategoride verilecek. 
Destek kalemleri arasında; kira, hukuki 
danışmanlık, komisyon, pazarlama 
faaliyetleri, teknik donanım, dekorasyon, 
eleman ücretleri gibi harcamalar yer alacak. 

Yurt dışında ilk kez kurulan tesislerin 
uçtan uca tüm lojistik süreçlerinin yönetil-
mesi için, cep depoları ve bu ağın işletilmesi, 
teknik donanım, yatırım, dekorasyon gibi 
giderleri yüzde 70 oranına ve YLDA başına 
60 milyon liraya kadar destek sağlanacak. 
Yurt dışında kiralanan veya üçüncü parti 
lojistik hizmetlerinin satın alındığı cep depo-
lar ve tesisler için ilk iki yıl yüzde 70, diğer 
yıllar yüzde 50 olmak üzere YLDA başına 24 
milyon lira destek verilecek. Reklam, tanı-
tım, pazarlama faaliyetlerine yurt dışında 3 
milyon lira, yurt içinde ise 1 milyon 200 bin 
lira destek verilecek. Yurt dışında istihdam 
edilen en fazla 10 kişiye kadar çalışanın brüt 
ücreti ilk iki yıl yüzde 70, diğer  yıllar yüz-
de 50 ve kişi  başı 600 bin lirayı geçmemek 
kaydıyla YLDA başına 4 milyon 800 bin  lira 
desteklenecek.

DESTEK SÜRESİ 5 YIL İLE 
SINIRLANDI 

Lojistik maliyetlerinin yıkıcı fiyat ve 
rekabet riskinden arındırılması, lojistik 
firmaların finansman erişiminin kolay-
laştırılması, navlun maliyetinin azaltıl-
ması amacıyla bu alandaki teknik altyapı 
giderlerinin yüzde 60 oranında 3 milyon 
600 bin liraya kadar destek verilecek. 
Destek süresi en fazla 5 yıl olacak ama 
performans kriterine 5 yılı aşmamak üze-
re ek süre verilebilecek. Kriteri birbirini 
takip eden 3 yıl boyunca karşılayamayan 
YLDA destek kapsamı dışında bırakıla-
cak. Karar kapsamında desteklenecek 
YLDA sayısı toplam 8’i geçemeyecek.

TÜRK ÜRÜNLERİNE 
YÜZDE 50 YER VERİLECEK

Karar kapsamında kurulan ve işleti-
len YLDA’da Türk menşeli ürünlere en 
az yüzde 50 oranında yer tahsis edilecek. 
İşbirliği kuruluşları veya işletici şirketler 
tarafından yanıltıcı belge ibraz edildiği-
nin tespit edilmesi halinde yasal işlem 
başlatılacak. Haksız olarak alındığı tespit 
edilen destek ödemelerinin faiziyle bir-
likte bir ay içinde ödenmesi sağlanacak. 
Yürürlükten kaldırılan 2020 tarihli Cum-
hurbaşkanı Kararı kapsamında gerçek-
leştirilen ve bu kararın yayımı tarihinde 
sonuçlanmamış başvurulara, faaliyet 
tarihinde yürürlükte olan mevzuat uy-
gulanacak.

‘SEKTÖR RAHAT 
NEFES ALACAK’ 

Kararı değerlendiren Logesa Lojistik 
kurucusu Esat Karlıdağ, “Bu destek saye-
sinde pandemi ve Rusya’nın Ukrayna’ya 
saldırısı sonucu olumsuz etkilenen lojistik 
ağlarına büyük fayda sağlayacak. Sağla-
nan destek ile sektörün yukarı yönlü bir 
ivme yakalayacağını ifade etmek olanaklı. 
Pandeminin olumsuz etkilerinin, sağlanan 
destekler ile azalacağına inanıyoruz.” 
açıklamalarında bulundu. Ticaret Bakan-
lığı tarafından uygun görülen navlun 
borsalarının kurulumunun önemine vur-
gu yapan Karlıdağ, şunları aktardı: “Bu 
sayede taşımacılar ve yük sahipleri aynı 
platformda buluşmuş olacak. Bu durum, 
birçok işlemin çok daha hızlı ve kolay 
bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır. 
Navlun borsalarının kurulumu noktasında 
da devletin önemli desteği bulunduğunu 
söyleyebiliriz. Devlet, navlun borsalarının 
kurulumu ve teknik altyapısının gelişti-
rilmesi adına en fazla 3.6 milyon TL tuta-
rında bir destekte bulunacak. Bu desteğin 
yüzde 60 oranında olduğunu belirtmek 
olanaklı. Devlet tarafından sağlanan des-
tek kapsamında, iş birliği kuruluşların 
devlet desteklerinden en fazla 5 yıl yarar-
lanabildiklerini de söyleyebiliriz. Elbette 
alınan kararların her biri, lojistik sektörü-
nün gelişimini mümkün kılacak nitelikte. 
Bu nedenle devlet desteğinin çok özel ve 
önemli olduğunu söylemek olanaklı.” 

Yurt dışı lojistik ağlarına

kadar destek
60 MILYON TL’YE



DEMIRYOLU

K
uzey Avrupa’nın en büyük 
entegre denizcilik ve lojistik 
şirketi olan DFDS, intermodal 
alanında operasyonlarını 

demiryolu alanında yeni satın almalar 
ve hizmetlerle güçlendiriyor. primeRail 
şirketini satın aldığını duyuran şirket, 
Londra ile İstanbul arasındaki taşıma 
süresini kısaltmak için yeni bir demiryolu 
yük sefer hizmetine start veriyor. Séte 
ile Calais arasında bu yeni demiryolu 
yük sefer hizmeti, 17 Mayıs itibariyle 
başlayacak. Seferler, Calais ve Séte 
arasında karşılıklı olarak haftada iki kez 
düzenlenecek. Bu yeni hat ile Londra ve 
İstanbul arasında demiryolu ve denizyolu 
ulaşımı sağlayacak olan DFDS, Türkiye 
ve İngiltere arasında 7 gün transit süre 
sunacak. 

DFDS’in İngiltere ve Avrupa arasın-
daki mevcut sefer ağını genişleten bu yeni 
hat, artan talebe yanıt verecek. Yeni hat, 
DFDS’in geçtiğimiz Haziran ayında hiz-
mete giren ve Sheerness’ten Calais’e her 
seferde 100’den fazla treyler veya kontey-
ner taşıyabilen yeni refakatsiz yük hizmet-
lerini geliştirmek için yaptığı yatırımların 
son halkasını oluşturuyor.

‘LONDRA-İSTANBUL ARASINDA 
EN HIZLI BAĞLANTIYI 
SUNUYORUZ’ 

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars 
Hoffmann, konu hakkında şunları söyle-
di: “İngiltere ve Türkiye arasındaki bağla-
rı güçlendiren ve ulaşım süresini kısaltan 
bu yeni demiryolu hattını hizmete sok-
maktan mutluluk duyuyoruz. DFDS’in 
halihazırda sunduğu kapsamlı sefer 
ağını büyütüp genişletme stratejimizle 
de uyumlu olan bu hat, müşterilerimizin, 
hizmet sağladığımız yerlerde yaşayan 
kişilerin ve tabii ki işimizin gelişmesine 
yardımcı olacak. Akdeniz ve İngiltere’deki 
denizyolu faaliyetlerimizi yeni bir demir-
yolu hizmetiyle birleştirerek, Londra ve 
İstanbul arasındaki açık ara en hızlı bağ-
lantıyı sunuyoruz. Bu hat ayrıca, hizmet-
lerimize olan güvenin ve müşterilerimizin 
bağlılığının bir göstergesi.”

DFDS raylardaki 
iddiasını güçlendiriyor 

primeRail’I SATIN ALDI 
DFDS ve primeRail, faaliyetlerine tek 

bir şirket olarak devam etmelerini sağla-
yacak bir sözleşme imzaladı. Bu birleşme 
sonrasında DFDS bünyesinde yeni demir-
yolu iş birimi kuracak. primeRail’ın DFDS 
bünyesine katılma sürecinin bir yıl içinde 
tamamlanması planlanıyor. 

DFDS’in primeRail’ı bünyesine kat-
ması, feribot ve demiryolu taşımacılığının 
birleştirilmesiyle intermodal taşımacılık 
alanındaki büyük hedeflerimizi gerçek-
leştirmemize yönelik önemli bir adım. 
DFDS İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
Feribot Departmanı Başkanı Peder Gellert 
Pedersen, konu hakkında şunları söyledi: 
“Bu, DFDS için önemli bir stratejik adım. 
DFDS ile aynı değerlere ve ticari yaklaşıma 
sahip doğru ortaklar arıyoruz ve bu koşul-
ları karşılayan primeRail mükemmel bir 
ortak. Limanlarımızı kara terminallerine 
demiryoluyla bağlıyoruz. Böylece, sorun-
suz ve çevre dostu bir taşımacılık ağını 
müşterilerimizin ve toplumun hizmetine 
sunuyoruz.”

primeRail, DFDS bünyesinde prime-
Rail şirketini ve DFDS’in intermodal taşı-
macılık faaliyetlerini kapsayan yeni bir iş 
alanı olarak kurulacak. Demiryolu iş alanı, 
primeRail’ın mevcut CEO’su Patrick Zilles 
başkanlığında Akdeniz İş Birimi altında 

faaliyet gösterecek. DFDS Akdeniz İş Biri-
mi Başkanı Lars Hoffmann’a bağlı olacak 
DFDS Başkan Yardımcısı ve Demiryolu 
Başkanı Patrick Zilles, şunları söyledi:  
“Türkiye sefer ağımızı aldığımız 2018 
ortasından bu yana tren çözümlerimizin iş 
modelimize ve ağımıza ne kadar değer ka-
tabileceğini öğrendik. Çevreci çözümlere 
daha fazla odaklanarak taşımacılık ağımızı 
genişletirken, demiryolu birimimizi büyüt-
memiz beklenen bir gelişmeydi. 2018’den 
bu yana haftalık tren seferlerimizi iki 
katına çıkardık ve dolayısıyla bir sonraki 
aşamaya geçmemiz gerekiyordu. Feribot 
seferlerimiz ve lojistik hizmetlerimizle bir-
likte demiryolu taşımacılığına olan talebin 
giderek arttığını görüyoruz. primeRail ile 
işbirliğimiz, daha fazla intermodal çözüm-
den faydalanmamızı sağlıyor. Müşteriler 
mallarını Türkiye’deki terminallerimize 
bırakıp, Avrupa’da varış noktalarına çok 
yakın yerlerde teslim alabiliyor.”

primeRail’ın Kurucusu ve CEO’su 
Patrick Zilles şu ifadelerde bulundu: 
“DFDS ile başarılı işbirliğimizin ardından 
primeRail’ın artık Avrupa’nın önde gelen 
feribot ağlarından birinin önemli bir par-
çası olacağını görmekten mutluluk du-
yuyorum. primeRail, DFDS’in bir parçası 
olarak, uygun maliyetli ve yenilikçi inter-
modal taşımacılık çözümleriyle mobiliteyi 
en üst noktaya taşıyacak.”

DFDS, demiryolu taşımacılığında büyümeye devam ediyor. Séte ile Calais ara-
sında başlatacağı yeni demiryolu hizmetiyle Londra’yı Yalova’ya bağlayacak 

olan şirket, diğer yandan primeRail’ı satın aldığını duyurdu. 
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Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu, 

Rusya-Ukrayna Savaşı 
ve bölgedeki gerilimlerin 

ulaştırmada Kuzey 
Koridoru’nu sıkıntıya 

soktuğunu belirterek “Orta 
Koridor ise mesafe ve süre 
açısından Kuzey Koridor için 
güçlü bir alternatiftir” dedi.

G
üneydoğu Asya ve Çin’den 
başlayarak Kazakistan, Hazar 
Denizi, Azerbaycan, Gürcistan, 
Türkiye ve diğer Avrupa 

ülkeleri ile yapılacak taşımalar için 
kurulan Trans-Hazar Uluslararası Taşıma 
Güzergahı Birliği’nin Genel Kurulu 10 
Mayıs’ta Ankara’da gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu genel kurulda yaptığı 
konuşmada, pandimi sürecinin demir 
yolu taşımacılığının önemini bir kez daha 
ortaya çıkardığını ve küresel ticaretin 
demir yoluna ilgisinin arttığını söyledi. 
Türkiye’nin Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu 
Hattı ile Orta Koridor’da etkinliğini artır-
dığına dikkat çeken Karaismailoğlu, bu 
hattan açılışından nisan sonuna kadar 1 
milyon 70 bin tona yakın yük taşındığını 
aktardı. Bakan Karaismailoğlu, “Bakü-
Tiflis-Kars güzergahı için ana hedefimiz, 
yılda 1500 blok tren işletilmesi ve Çin ile 
Türkiye arasında 12 günlük seyir süresini 
10 güne indirmek” ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve bölgede-
ki gerilimlerin Kuzey Koridoru’nu da 
sıkıntıya soktuğuna işaret eden Karais-
mailoğlu, şu değerlendirmede bulundu: 
“Orta Koridor mesafe ve süre açısından 
Kuzey Koridor için güçlü bir alternatiftir. 
Çin’den Avrupa’ya doğru yola çıkan bir 
yük treni, Orta Koridor ve Türkiye’yi 
tercih etmesi halinde 7 bin kilometreyi 12 
günde katediyor. Aynı trenin Rusya Ku-
zey Ticaret Yolu’nu tercih etmesi halinde 
10 bin kilometrelik bir mesafe ve en az 15 
günlük seyir süresi söz konusu. Aynı tren, 
Güney Koridor’u tercih ederse gemiyle 
Süveyş Kanalı üzerinden 20 bin kilo-
metre seyrederek ancak 45 ile 60 günde 
Avrupa’ya ulaşabiliyor. Bu rakamlar bile 
Orta Koridor’un küresel ticarette, Asya 

ve Avrupa arasında ne kadar avantajlı ve 
güvenli olduğunu gözler önüne seriyor.”

‘KANAL İSTANBUL İLE DENİZ 
TİCARETİ NEFES ALACAK’ 

Gerek küresel ticaret yollarındaki 
dönüşümün gerek Türkiye’nin gelecek 
hedeflerinin gerekse de 2050’de karbon 
nötr Avrupa hedefleyen Yeşil Mutabakat 
çerçevesinde demir yoluna verilen önemin 
iyice güçlendiğini anlatan Karaismailoğlu, 
Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı çerçevesin-
de taşımacılıkta demir yolu payının yüzde 
5’ten yüzde 22’ye çıkarma hedefinin de 
verilen değerin en somut göstergesi oldu-
ğunu söyledi.

Bölge ülkeleri arasındaki iş birlik-
lerinin artması ve küresel ekonomiye 
entegrasyonlarının güçlendirmesi açısın-
dan barındırdığı fırsatların, bu kararlılığı 
destekleyen unsurlar olduğuna dikkati 
çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti: 
“Orta Koridor, fırsatlarıyla hiç şüphesiz, 
bölge ülkelerinin yapacağı koordineli iş 
birlikleriyle dünya ticaretinin en önemli 
bağlantılarından biri olacaktır. Asrın proje-
si Kanal İstanbul ile Karadeniz ve Akdeniz 
üzerindeki deniz ticaretine nefes aldırarak 
Orta Koridor’u daha da güçlendireceğiz.”

‘DARBOĞAZLARI 
BİRLİKTE AŞABİLİRİZ’ 

 TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel  Müdü-
rü Hasan Pezük ise konuşmasında, Orta 
Koridor’daki taşımaların sürdürülebilir bir 
şekilde artışının sağlanabilmesi için sorun-
lara bütüncül bir yaklaşımla çözüm bulma-
nın, bölgelerarası işbirliğini geliştirmekte 
zorunluluk arz ettiği,  bu noktada Trans 
Hazar Uluslararası Taşıma Birliği’ne  önem-
li görevler düştüğünü ifade etti. Pezük, 
“Ortalama 11 bin kilometre mesafelerde ta-

şıma yapılmaya başlanan Orta Koridor’daki 
taşımayı kısıtlayan darboğazları, aksamaları 
ülkelerimiz ve demiryolu idarelerimiz birlik-
te çalışıp birlikte aşmalıyız” dedi. 

Pezük, Orta Koridor’daki taşıma kapa-
sitesinin ve hızının artırılması için öncelikle 
altyapı sorunlarının giderilmesi gerektiğini 
vurgulayarak ülkemizin sınırları içerisindeki 
mevcut demiryolu hatlarının modernizasyo-
nu ve ilave yeni hatların yapılması için çalış-
maların yürütüldüğünü ifade etti. 2020 yılın-
dan bu yana Marmaray’dan yük trenlerinin 
de geçirilmeye başladığını söyleyen Pezük, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Marmaray ve 
BTK Demiryolu Hattı sayesinde Çin-Avrupa 
arasında kesintisiz demiryolu bağlantısı sağ-
lanmıştır. Ülkemizde BTK Demiryolu Hattı 
ve Orta Koridora yönelik, buradaki taşıma-
ları artırıcı ve tamamlayıcı mahiyette birçok 
proje planlanmış ve bir kısmı da bugüne ka-
dar hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda Orta 
Koridor ve BTK Demiryolu Hattından gelen 
ve giden yüklerin elleçlenmesi, doldurma 
ve boşaltma ve gümrük işlemlerinin yapıl-
ması amacıyla Kars’ ta 400 bin metrekare 
alan üzerine lojistik merkezi inşa edilmiştir. 
Yük taşımalarında taşıma belgeleri tek tip 
haline getirilmesi ve Gümrük İdaremizden 
almış olduğumuz basitleştirilmiş usulde 
taşıma yapma izni sonucunda yaklaşık 50 
konteynerlik treninin sınır geçiş işlemleri 
elektronik entegrasyon ile 5 ile 7 dakikada 
tamamlanmaktadır. BTK Demiryolu 
hattındaki mevcut kapasitenin tam 
olarak kullanılması, yük taşıma süre-
lerinin kısaltılması ve yük beklemesini 
önlemek amacıyla bu hat kesiminde 
personel, lokomotif ve vagon planla-
maları ve tahsisleri yapılmıştır. Bundan 
sonraki süreçte de taşıma kapasiteleri-
nin artırılması ile ilgili her türlü desteği 
artırarak vereceğiz.”

Orta Koridor alternatifini güçlendirdi 
Rusya-Ukrayna savaşı 
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“Ukrayna savaşı, petrol fiyatlarındaki global artış, uzun yıllar sonra ilk kez zamlanan Avrupa otoban ve 
köprü ücretleri ve dünyanın birçok ülkesinde yaşanan enflasyon artışının bir doğal sonucu olarak artan 
navlun fiyatları bizi alternatif taşıma modlarına, özellikle demiryolu taşımasına yönlendirdi. İlk etapta 
Arifiye, Köseköy, Çorlu ve Lüleburgaz istasyonlarını çıkış istasyonlarımız olarak belirleyerek yurt içine 

ve başta Avusturya ve Macaristan ihracatları olmak üzere demiryolu taşımalarımıza ağırlık verdik. Kısa 
vadede en az 4 yeni yurt dışı destinasyonunda yine trenle sevkiyat hedeflemekteyiz.” 

borular üretmekteyiz. Uygulama alan-
larımızı; temiz ve içme suyu, sulama, 
hidroelektrik santralleri, kanalizasyon, 
arıtma, deniz suyu alma ve deşarj, su 
depolama sistemleri ve kazısız tekno-
lojiler olarak sayabiliriz. Türkiye’de 
Devlet Su İşleri, İller Bankası, yerel 
idareler, belediyeler, su idareleri ve özel 
müteahhitlerin projeleri, yurt dışında 
ise Avrupa’dan Afrika’ya, Amerika’dan 
Asya ve Avustralya’ya kadar dünyanın 
birçok bölgesindeki projeler için boru 
temin etmekteyiz.

Şirket olarak sadece son bir  
senede 64 ülkeye yaptığımız ihracatı  
ve 15-20 yurt içi şantiyeye yapılan  
sevkiyatları göz önüne aldığımızda 
lojistik derinliğin çok fazla olduğunu 
söyleyebiliriz. Müşteri profili ve CTP 
sektör yapısı nedeniyle projelerimizi 
hızlı bir şekilde devreye alıp malzeme, 
üretim ve sevkiyat planlamayı keza 
nakliyeci seçimini bütünsel ve eşza-
manlı gerçekleştiriyoruz.

yüzünü demiryolu taşımacılığına döndü

Zafer Barış Güngör
er it i tik r

S
uperlit Boru Sanayi A.Ş. Türk 
sanayi sektöründe önemli bir 
role sahip Karamancı Holding’in 
ilk şirketidir. 1961 yılında 

kurulan şirketimiz basınçlı ve basınçsız 
CTP (cam elyaf takviyeli polyester) 
boruların uluslararası standartlara uygun 
üretimini ve satışını yapmaktadır. Geniş 
ürün yelpazemizin yanında satış öncesi 
ve sonrası teknik/danışmanlık hizmetleri 
sayesinde 5 kıtada tercih edilen bir 

SUPERLiT BORU SANAYi

marka olan Superlit, kurulu kapasite 
açısından CTP boru sektörünün lider 
kuruluşlarından biridir. 2021 senesi plastik 
ihracatçıları 2.’si ve kendi alanımızın 1.’si 
olduğumuzu da ekleyebilirim.

Düzce ve Malatya fabrikalarımızda 
EN, ISO, TS EN, TS ISO, ASTM, AWWA 
olmak üzere ulusal ve uluslar arası stan-
dartlara uygun olarak üretilen DN300 
– DN4000 mm çap aralığında, 2500-5000-
1000 rijitlikle, 1-32 bar basınca dayanıklı 
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Değerlendirmeye tabii tuttuğumuz 
4 parametre; hızlı tekliflendirme, uygun 
navlun, operasyon süreç yönetimi kalitesi 
ve iletişim/ilişki yönetimi. Kara, deniz 
ve tren/intermodal olmak üzere 3 ayrı 
listemizde 10 asıl ve 10 yedek olmak üzere 
toplam 60 nakliyecimiz yer alıyor. Müşteri 
nezdindeki itibarımızı önemsiyor, bize 
yeni işler kazandıracak uygun maliyet ve 
zamanında teslimat başlıklarının kıymeti-
ni biliyoruz.

Süreçlerimizi yönetirken maliyet mi-
nimizasyonu yanında fırsat analizi, risk 
yönetimi ve problem çözme teknikleri 
olmak üzere dört boyutlu bir bakış yön-
temi geliştirdik. Her bir yeni projemizin 
maliyet hesaplarını yaparken ve projemizi 
devreye alıp yürütürken öncelikle hangi 
maliyetimizi nasıl düşürürüz çalışması 
yapıyoruz. Ardından orta ve uzun vadeli 
fırsatlar neler olabilir bunları listeliyoruz. 
Yine risklerimizi öngörüyor çıkabilecek 
problemleri ve çözüm metodlarımızı 
analiz ediyoruz. Her şey belirsiz bahanesi 
arkasına sığınmadan olabildiğince realist 
ve rasyonel tahminler yaparak bizi güçlü 
kılacak senaryoları belirliyoruz. “Hede-
fimiz güneş, hedefimizden şaşsak bile 
yıldızların arasındayız”…

Taşıma modu tercihinden ekipman se-
çimine, rota planlamadan stok yönetimine, 
araç temininden gümrük sürecine kadar 
lojistik kavramının her bir parçasının ayrı 

bir maliyet kalemi olduğunu görmekte-
yiz. Pandemi öncesi ve sonrası iki ayrı 
dönem yaşayan ve itibarı hayli yükselen 
lojistik dünyasının yeni maliyet gerçek-
leri üzerinde durmaktayız. Amerika-Çin 
ticaret rekabeti, Rusya-Ukrayna savaşı, 
petrol fiyatlarındaki global artış, uzun 
yıllar sonra ilk kez zamlanan Avrupa 
otoban ve köprü ücretleri ve dünyanın 
birçok ülkesinde yaşanan enflasyon 
artışının bir doğal sonucu olarak artan 
navlun fiyatları bizi alternatif taşıma 
modlarına, özellikle demiryolu taşıması-
na yönlendirdi. İlk etapta Arifiye, Köse-
köy, Çorlu ve Lüleburgaz istasyonlarını 
çıkış istasyonlarımız olarak belirleyerek 
yurt içine ve başta Avusturya ve Maca-
ristan ihracatları olmak üzere demiryolu 
taşımalarımıza ağırlık verdik. 

Tren taşımalarına ayrı bir parantez 
açmak istiyorum. Lojistik dünyasının 
duayenlerinin pandemi sonrası fark 
ettiği bir gerçek demiryolu navlunla-
rının, artan deniz ve kara navlunlarını 
frenleme etkisidir. Chips & Ships crisis 
olarak adlandırılan, tüm sektörlerin stok 
yönetimi anlayışını da değiştiren dönem 
bölgesine göre deniz navlunlarını 8-20 
kat artırmış, karada deniz kadar olma-
sa bile yüzde 40-100 geniş aralığında 
artışlar yaşanmıştır. Tren operatörle-
rimizin de fiyat artışı yaptığı bölgeler 
olmasına rağmen son iki yılda aradaki 
fiyat makası demiryolu lehine açılmıştır. 

İhracat-ithalat dengesinin de sağlayıcısı 
olabilecek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Sayın Adil Karaismailoğlu’nun Lojistik 
Master Plan sunumunda ifade ettiği 
gibi orta ve uzun vadede bugünkü 
payını 4 kat artıracak tren taşımaları bu 
sektörün paydaşları için hayati önem 
arz etmektedir. Vagon temin etmenin 
kolaylaşmasını, sefer sayılarının artı-
rılmasını, TCDD’nin ve tren operatör-
lerinin dijital sisteme adapte olmasını, 
demiryolundaki tüm akışın bir big data 
yönetimi ile netleştirilmesini ve ulaşı-
labilir şeffaflıkta olmasını zaruri görü-
yorum. Ülkemizde önemli faaliyetler 
gösteren birçok global lojistik şirketinin 
“vagon temin etme şansımız yok” 
diyerek demiryolundan uzak durdu-
ğunu görüyoruz. Ulaştırma Bakanlığı 
önderliğinde sektörün tüm paydaşla-
rının katılacağı çalıştayların bir kere 
değil sık sık düzenlenmesi gerektiğine 
inanıyorum. 

Ayrıca demiryolu taşımacılığının 
çevreye en duyarlı, en çevreci taşıma 
modu olduğunu, uzun dönem sabit 
fiyat garantisi avantajını, sınır geçişle-
rinde geçiş üstünlüğünü, insan bağım-
lılığının ve hata riskinin minimumda 
kaldığını ve kötü hava koşullarından 
etkilenmeyen tek taşıma modu olduğu-
nu unutmamalıyız.

“Vagon temin etmenin kolaylaşmasını, sefer sayı-
larının artırılmasını, TCDD’nin ve tren operatörleri-
nin dijital sisteme adapte olmasını, demiryolun-
daki tüm akışın bir big data yönetimi ile netleş-

tirilmesini ve ulaşılabilir şeffaflıkta olmasını 
zaruri görüyorum.” 

“Bizi ve nakliyecimizi diri tutan bir 
favori nakliyeciler listemiz var, her 
ay nakliyeci performanslarına göre 

listemizi güncelliyoruz.”

“Lojistik kelime anlamı ile hesap 
yapma sanatıdır.” 

“Kısa vadede en az 4 yeni yurt 
dışı destinasyonunda yine trenle 

sevkiyat hedeflemekteyiz.” 

“Tren yolu yatırımları sadece 
müşteri, nakliyeci ve tedarikçileri 
değil trafiği rahatlatıcı etkisiyle de 
ülkemiz için maddi manevi kazanç 

anlamına gelmektedir.”
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Lojistik Güven Endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde 2021 
yılının son çeyreğine kıyasla yüzde 2’lik küçük bir düşüş 

kaydederek 125,47 olarak ölçüldü ve pozitif görünümünü 
korudu. KPMG Türkiye Taşımacılık Sektör Lideri Yavuz 

Öner, Avrupa’nın Rusya üzerinden ticareti durdurmasının 
Türkiye açısından olumlu bir yanı olduğuna dikkat çekti.

K
PMG Türkiye ile İstanbul 
Üniversitesi Ulaştırma ve 
Lojistik Fakültesi iş birliğiyle 
hazırlanan Lojistik Güven 

Endeksi 2022 yılının ilk çeyreği için 
açıklandı. 2021 yılının son çeyreğine 
kıyasla yüzde 2’lik küçük bir düşüş 
kaydeden endeks, 125,47 olarak 
ölçülerek pozitif görünümünü 
korudu. Endeks, 2021 yılının ilk 
çeyreğiyle karşılaştırıldığında ise 
büyük ölçüde sabit bir trend izliyor. 
Bununla birlikte endekste, 2021’in 
üçüncü çeyreğinde kaydedilen rekor 
seviyeye kıyasla ise yüzde 12’lik bir 
düşüş söz konusu. Sektörün güncel 
durumunu gösteren Mevcut Durum 
Endeksi ise bir önceki çeyreğe kıyasla 
yüzde 4,4’lük hafif bir düşüşle 130,71 
olarak gerçekleşti. Gelecek Dönem 
Beklenti Endeksi de 2021’in son 
çeyreğine göre yüzde 1’lik hafif bir 
düşüşle 122,85 olarak ölçüldü.

Gelecek Dönem Beklenti 
Endeksinin alt kırılımlarına 
bakıldığında, nisan - haziran 
döneminde sektördeki iş hacmi 
beklentisine ilişkin endeks, çeyrek 
bazda yüzde 9’luk bir artışla 148,31 
puana ulaştı. İkinci çeyrekte sektörün 
kârlılığına ilişkin endeks ise çeyrek 
bazda yüzde 7’lik bir düşüşle 93,26 
puana geriledi. Böylelikle kârlılık 
beklentilerine ilişkin endeks, 2020 
yılının son çeyreğinden bu yana ilk 
defa negatif bir görünüm sergilemiş 
oldu. Bu durum, yükselen yakıt 
maliyetlerinden kaynaklı görünüyor. 
Gelecek üç ayda sektörün insan 
kaynakları ihtiyacına ilişkin endeks ise 

yüzde 6,3’lük bir düşüş göstererek 141,57 
puana geriledi.

 
‘ORTA KORİDORUN STRATEJİK 
ÖNEMİ VURGULANDI’ 

Sektördeki gelişmeleri değerlendiren 
KPMG Türkiye Taşımacılık Sektör Lideri 
Yavuz Öner, “Lojistik Güven Endeksi, 
2021 yılının üçüncü çeyreğinde rekor 
kırarak 143 puana ulaştığından bu 
yana hafif bir düşüş trendi içerisinde 
bulunuyor. Buna karşın, görünüm hala 
pozitif. Ukrayna’daki savaş uluslararası 
ticareti ve özellikle denizyolu taşımacılığı 
rotalarını etkilemeye devam ediyor. 
Bölgeyle ticaretin yavaşlaması, limanlarda 
elleçlenen yükleri olumsuz etkiliyor. Bu 
duruma ek olarak, hava ve karayolu 
taşımacılığı da artan maliyetlerle karşı 
karşıya. Ukrayna geçişi kapandığı 
için Türk tırları Gürcistan üzerinden 

ilerlemeye yöneldi, bu durum da büyük 
tıkanıklıklara yol açtı. Birçok tır Gürcistan, 
Ermenistan ve Azerbaycan sınırında kaldı. 
Ancak, Avrupa’nın Rusya üzerinden 
ticareti durdurmasının Türkiye açısından 
olumlu bir yanı olduğunu da söylemek 
mümkün. Türkiye’nin ‘Bir Kuşak Bir Yol’ 
projesine sunduğu en önemli girişim olan 
Orta Koridor’daki demiryolunun stratejik 
önemi vurgulanmış oldu. Bu noktada, 
Orta Koridor’a yönelik gerekli altyapısal 
önlemlerin alınması kritik önemde. Diğer 
yandan, Türkiye’nin imalat satın alma 
yöneticileri endeksi (PMI), son 10 yılın 
en düşük seviyesine geriledi. Savaş ve 
fiyat artışları tüketicilerden gelen talebi 
olumsuz yönde etkilemiş oldu. Bu durum 
ise önümüzdeki dönemde sektör üzerinde 
aşağı yönlü bir baskı kurabilir” dedi.
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GÜCÜNÜ KORUYOR

Lojistikte güven

Lojistikte güven ilk çeyrekte gücünü koruyor 
  
Lojistik Güven Endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde 2021 yılının son çeyreğine kıyasla yüzde 2'lik küçük bir düşüş kaydederek 125,47 
olarak ölçüldü ve pozitif görünümünü korudu. KPMG Türkiye Taşımacılık Sektör Lideri Yavuz Öner, Avrupa'nın Rusya üzerinden 
ticareti durdurmasının Türkiye açısından olumlu bir yanı olduğuna dikkat çekti. 
  
KPMG Türkiye ile İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi iş birliğiyle hazırlanan Lojistik Güven Endeksi 2022 yılının 
ilk çeyreği için açıklandı. 2021 yılının son çeyreğine kıyasla yüzde 2'lik küçük bir düşüş kaydeden endeks, 125,47 olarak ölçülerek 
pozitif görünümünü korudu. Endeks, 2021 yılının ilk çeyreğiyle karşılaştırıldığında ise büyük ölçüde sabit bir trend izliyor. Bununla 
birlikte endekste, 2021'in üçüncü çeyreğinde kaydedilen rekor seviyeye kıyasla ise yüzde 12'lik bir düşüş söz konusu. Sektörün 
güncel durumunu gösteren Mevcut Durum Endeksi ise bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4,4'lük hafif bir düşüşle 130,71 olarak 
gerçekleşti. Gelecek Dönem Beklenti Endeksi de 2021'in son çeyreğine göre yüzde 1'lik hafif bir düşüşle 122,85 olarak ölçüldü. 
Gelecek Dönem Beklenti Endeksinin alt kırılımlarına bakıldığında, nisan - haziran döneminde sektördeki iş hacmi beklentisine ilişkin 
endeks, çeyrek bazda yüzde 9'luk bir artışla 148,31 puana ulaştı. İkinci çeyrekte sektörün kârlılığına ilişkin endeks ise çeyrek bazda 
yüzde 7'lik bir düşüşle 93,26 puana geriledi. Böylelikle kârlılık beklentilerine ilişkin endeks, 2020 yılının son çeyreğinden bu yana 
ilk defa negatif bir görünüm sergilemiş oldu. Bu durum, yükselen yakıt maliyetlerinden kaynaklı görünüyor. Gelecek üç ayda 
sektörün insan kaynakları ihtiyacına ilişkin endeks ise yüzde 6,3'lük bir düşüş göstererek 141,57 puana geriledi. 
  
‘ORTA KORİDOR STRATEJİK ÖNEMİ VURGULANDI’  
 
Sektördeki gelişmeleri değerlendiren KPMG Türkiye Taşımacılık Sektör Lideri Yavuz Öner, “Lojistik Güven Endeksi, 2021 yılının 
üçüncü çeyreğinde rekor kırarak 143 puana ulaştığından bu yana hafif bir düşüş trendi içerisinde bulunuyor. Buna karşın, görünüm 
hala pozitif. Ukrayna'daki savaş uluslararası ticareti ve özellikle denizyolu taşımacılığı rotalarını etkilemeye devam ediyor. Bölgeyle 
ticaretin yavaşlaması, limanlarda elleçlenen yükleri olumsuz etkiliyor. Bu duruma ek olarak, hava ve karayolu taşımacılığı da artan 
maliyetlerle karşı karşıya. Ukrayna geçişi kapandığı için Türk tırları Gürcistan üzerinden ilerlemeye yöneldi, bu durum da büyük 
tıkanıklıklara yol açtı. Birçok tır Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan sınırında kaldı. Ancak, Avrupa'nın Rusya üzerinden ticareti 
durdurmasının Türkiye açısından olumlu bir yanı olduğunu da söylemek mümkün. Türkiye'nin ‘Bir Kuşak Bir Yol' projesine 
sunduğu en önemli girişim olan Orta Koridor'daki demiryolunun stratejik önemi vurgulanmış oldu. Bu noktada, Orta Koridor'a 
yönelik gerekli altyapısal önlemlerin alınması kritik önemde. Diğer yandan, Türkiye'nin imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI), 
son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Savaş ve fiyat artışları tüketicilerden gelen talebi olumsuz yönde etkilemiş oldu. Bu durum 
ise önümüzdeki dönemde sektör üzerinde aşağı yönlü bir baskı kurabilir” dedi. 
  
Yıl Lojistik Güven Endeksi Beklenti Endeksi Mevcut Durum Endeksi 
4Ç 2019 95,9 101,0 89,56 

1Ç 2020 84,1 87,8 76,6 
2Ç 2020 84,3 108,3 36,23 

3Ç 2020 109,6 111,7 105,21 
4Ç 2020 110,4 111,8 107,54 

1Ç 2021 124,7 129,1 116,06 
2Ç 2021 136,4 136,5 136,15 

3Ç 2021 143,2 141,3 147,03 
4Ç 2021 128,3 124,1 136,55 

1Ç 2022 125,5 122,9 130,71 
  
  

n n n n
n n
n n
n nHABER

Yavuz Öner



Yavuz Öner

n n n n
n n
n n
n n
TİCARİ ARAÇLAR

kullanıcısına sunduğu daha yüksek taşıma 
kapasitesi ile pazarda büyük ilgi göreceğine 
inanıyoruz. Atlas 3D, özellikle lojistik ve nakliye 
sektörünün gözde aracı olmaya aday. Geçen yıl 
yüzde 50 büyüyen hafif kamyon segmentindeki 
satışlarımızı yüzde 64 artırmıştık. 2022 yılının 
ilk çeyreğinde de kamyon satışlarımızı önceki 
yılın aynı dönemine kıyasla 2 katına çıkardık. 
Yeni Atlas 3D ile kamyondaki güçlü çıkışımızı 
aynı ivmeyle devam ettirmek istiyoruz” açıkla-
masını yaptı. Küçük lastik çapı ve boyutlarıyla 
beraber dar sokaklarda rahat manevra şansına 
sahip olan Atlas kamyonun en önemli özellik-
lerinin düşük yakıt tüketimi ve düşük işletme 
giderleri olduğunu vurgulayan Akgül, aracın 
Çin menşeli olmasına rağmen Cummins motor 
ve ZF şanzımanla Avrupalı bir araç olduğunu 
kaydetti. 

3 YIL SINIRSIZ KİLOMETRE GARANTİ
Otokar, ATLAS 3D tanıtım toplantısında 

garanti konusunda da bir yenilik paylaştı. 
Otokar Atlas kamyon ürün gamında yer alan 
8,5 tonluk ve 12 tonluk kamyonları için 3 yıl 
boyunca sınırsız kilometre garanti sunacak. 

Yüksek taşıma kapasitesine sahip 12 ton-
luk Atlas 3D; yüksek torklu güçlü motorunun 
yanında dar sokaklara kolaylıkla girmeyi 
sağlayan uygun boyutları ile yüksek tonajlı 
yüklerin hızla ve kolaylıkla taşınmasını sağlı-
yor. Atlas 3D güçlü, uzun ömürlü ve ekonomik 
motorunun yanı sıra tam havalı fren sistemi, 
sağlam şasisi, üstün güvenlik özellikleri, yük-
sek istiap haddi ile ön plana çıkıyor. Atlas 3D, 
üstün özellikleriyle performans, konfor ve 
güvenliği en üst seviyede sunuyor. Atlas 3D, 
düşük yakıt ve bakım giderleri, uygun yedek 
parça maliyeti ile kullanıcısının ekonomisine 
her daim katkı sağlıyor.

KONFOR VE GÜVENLİĞİ ÜST 
SEVİYEYE TAŞIYOR

Atlas 3D, sahip olduğu teknolojilerle 
konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Di-
reksiyonu üzerindeki kısa yol tuşlarıyla araç 
kontrolünü kolaylaştıran ve güvenli bir sürüş 
sağlayan Otokar kamyon ailesinin yeni üyesi, 
standart olarak sunulan hız sabitleyici (Cruise 
control), 6 ileri vites sistemi, ferah ve modern 
iç kabin ile kullanıcısına işini yaparken üst 
düzey rahatlık vadediyor. 3,2 inç büyüklüğün-
deki dijital göstergesi aracılığıyla araç ile ilgili 
ayar, seyir ve uyarı bilgilerini kullanıcısına 
anlık olarak aktaran Atlas 3D, geniş iç hacmi 
ve büyük camları ile ferah bir ortam yaratıyor.  
Yüksekliği ayarlanabilen kafalıklara sahip 
şık ve ergonomik koltuklar, sürüş tercihine 
göre ayarlanabilir sürücü koltuğu, uzun süreli 
kullanımlarda dahi ergonomi ve konforu bir 
arada vadediyor. Isıtmalı ve elektrikli kuman-
dalı dış aynalarıyla daha güvenli ve konforlu 
bir sürüş imkânı sağlayan araç, karanlıkta 
otomatik yanan far sistemi ve sinyalle devreye 
giren yardımcı aydınlatmasıyla her koşulda 
güvenle seyahat sunuyor.

HER HİZMETE UYARLANABİLİYOR
Ön iz genişliği ile daha yüksek yol tutuşu 

ve daha güvenli bir sürüş imkanı sağlayan 
Atlas 3D, gelişmiş aydınlatma sistemi, güçlen-
dirilmiş yan kapılarının yanı sıra park sensörü 
gibi özelliklerle ön plana çıkıyor. Atlas 3D, tam 
havalı fren sistemi, EBS, egzoz freni, LDWS, 
AEBS, ESC ve ACC özellikleri de yer alıyor. 
Her hizmete uyarlanabilir esnek yapısıyla 
sektörde öncelikli tercih olan Otokar Atlas 
ailesinin yeni üyesi Atlas 3D, lojistik, nakliye 
ve kargo sektörlerinin kullanımına uygunluğu 
ile dikkat çekiyor.

2013 yılında Atlas ile hafif 
kamyon segmentine giren 

Otokar, sektördeki iddiasını 
ailenin 12 tonluk yeni üyesi 

Atlas 3D ile arttırıyor.

OTOKAR  tonluk tlas D il  
ka onda iddiasını artırdı

O
tokar, kamyon pazarındaki 
iddiasını farklı bir boyuta taşıdı. 
Her hizmete uyarlanabilir esnek 
yapısıyla 10 yıla yakın sürede 

farklı iş kollarındaki işletmelerin kamyon 
alımında öncelikli tercihi olan Otokar, 
Atlas’ın yeni versiyonunu tanıttı. Atlas 3D 
adını verdiği yeni kamyonu ile 12 tonluk 
segmentte de yerini alan Otokar’ın yeni araç 
tanıtım toplantısı Rahmi M. Koç Müzesi’nde 
gerçekleşti.

‘ATLAS 3D SEKTÖRE YENİ BİR 
SOLUK GETİRECEK’

Adını, mitolojide gök kubbeyi omuzla-
rında taşıyan, güçlü kahraman Atlas’tan alan 
Otokar kamyon ailesinin yeni üyesi Atlas 
3D’nin üstün özellikleriyle ticaretin güçlü 
kahramanı olmaya devam edeceğini belirten 
Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Ak-
gül, “Ticari araçlar alanındaki deneyimimizi 
yaklaşık 10 yıl önce Atlas ile hafif kamyon 
segmentine de taşıdık. 2013 yılında yüzde 
10 olan pazar payımız 2021 sonunda yüzde 
18’e çıkardık. Atlas, bugüne kadar farklı iş 
kollarındaki işletmelerin ve kamu kuruluş-
larının büyük beğenisini kazandı. Pazarda 
oluşan beklenti ve ihtiyacı karşılayabilmek 
için Atlas ailesinin yeni üyesini, 12 tonluk ve 
3 akslı bir versiyon olarak hazırladık. Yeni 
Atlas 3D 12 tonluk azami yük ağırlığı, uy-
gun yatırım maliyeti, ekonomik yakıt tüke-
timi, düşük yedek parça ve bakım giderleri 
ile hafif kamyon segmentine yeni bir soluk 
getirecek” dedi.

‘KAMYONDAKİ GÜÇLÜ ÇIKIŞIMIZI 
YENİ ATLAS İLE SÜRDÜRECEĞİZ’

Atlas 3D ile Otokar’ın kamyon alanında-
ki çıkışını arttırarak devam ettirmeyi hedefle-
diklerini belirten Akgül; “Yeni aracımız Atlas 
3D ile kamyon ailemiz büyüyor. Atlas, zor 
koşullara dayanıklı olmasının yanında, yük-
sek güç ve performans özellikleriyle bugüne 
kadar pek çok kurum ve firmanın öncelikli 
tercihi oldu.  Mevcut başarımızı, yeni kamyo-
numuzla farklı bir tonaja da taşımak istiyo-
ruz. Yeni Atlas’ın, güç ve konforun yanında 
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F
ord’un ticari müşterilerinin 
üretkenlikleri ve verimlilikleri 
odaklı global iş alanı Ford Pro, 
Ford’un merakla beklenen tam 

elektrikli ikinci ticari modeli yeni tam 
elektrikli E-Transit Custom’un ilk detay-
larını paylaştı. Ford’un Avrupa’ya yönelik 
tam elektrikli ikinci ticari modeli olan 
E-Transit Custom, Ford Otosan Kocaeli 
Fabrikaları’nda üretilecek. E-Transit ar-
dından Ford Pro’nun 2024 yılına kadar 
sunacağı tam elektrikli dört ticari aracın 
ilki olan E-Transit Custom, Avrupa’nın 
bir tonluk ticari araç segmentinde yeni bir 
referans noktası olmak ve tüm işletmelerin 
elektrikli araçlara geçişini kolaylaştırmak 
için tasarlandı.

Ford’un ticarete yön veren ikonik mo-
deli Transit Custom’ın elektrikli versiyonu, 
Ford Pro’nun üretkenliği artıran ve değer 
katan çözümler ekosistemine uyacak şekil-
de tasarlandı. E-Transit Custom, işletmele-
rin üretkenliğini artırmak ve maliyetlerini 
azaltmak amacıyla tek bir platform üze-
rinden Ford Pro yazılımı, şarj, hizmet ve 
finansman çözümleriyle desteklenecek.

Ford Pro’nun elektrikli araç yelpa-
zesine eklenen en yeni modeli, Ford’un 
2035 itibarıyla Avrupa’daki tüm Ford 
araç satışları için sıfır emisyona ulaşma 
ve Avrupa’da karbon nötr ayak izi konu-
sundaki iddialı taahhüdünün önemli bir 
parçasını oluşturacak. 

Tam elektrikli E-Transit Custom 380 ki-
lometre3 menzili, DC hızlı şarj, tam çekme 

yetkinliği ve dinamik yeni stili ile dikkat 
çekecek.  Yeni ticari araç ayrıca sürekli dev-
rede olan ileri bağlantı teknolojilerinden 
yararlanarak işletmelerin üretkenliğini de 
yeni seviyelere taşımaya yardımcı olacak.

Ford Pro Avrupa Genel Müdürü 
Hans Schep yeni modelin önemiyle ilgili 
“E-Transit Custom, Avrupa’daki ticari araç 
operasyonlarımızın bir dönüm noktası 
ve Ford Pro hedeflerimizi gerçekleştirme 
yolculuğumuzda son derece önemli bir 
adımı temsil ediyor. Avrupa’nın en çok 
satan ticari aracı tam elektrikli bir versiyon 
kazanırken, Ford Pro’nun tek noktadan 
üretkenliği artıran hizmetleriyle destek-
leniyor. Bunun Avrupa’daki şirketlere 
katacağı işletme faydaları ise anlatmakla 
bitmez” değerlendirmelerinde bulundu.

ÜRETİMİNE 2023’ÜN İKİNCİ 
YARISINDA BAŞLANACAK 

Ticari araç kullanıcılarının yorumları-
nın derinlemesine analizleriyle geliştirilen 
E-transit Custom, ProPower Onboard 
teknolojisi ile gerektiğinde aydınlatma 
ve elektrikli cihazlar için dışa aktarılabilir 
güç de sağlayacak. Etkileyici tasarımıyla 
dikkat çeken E-Transit Custom, yeniden 
düzenlenen gösterişli ve dengeli dış tasarı-
mı ve tamamı LED farlarıyla 1 tonluk araç 
segmentinde tasarımıyla yeni bir referans 
noktası belirleyecek. 

Ford’un sene başında duyurduğu gibi 
2024 itibarıyla, iki tonluk E-Transit ticari 

aracın yanı sıra dört yeni tam elektrikli araç 
daha ikonik Transit ailesine katılacak; Tran-
sit Custom ve Transit Courier ile Tourneo 
Custom ve Tourneo Courier modellerinin 
elektrikli versiyonları bu kapsamda yer 
alıyor. 

Avrupa’daki müşterilere sunulacak en 
kapsamlı ‘Yeni Nesil Transit Custom’ aile-
sinin parçası olan tam elektrikli E-Transit 
Custom’ın üretimi 2023’ün ikinci yarısında 
başlayacak. Daha detaylı ürün bilgisi bu yıl 
Eylül ayında duyurulacak. 

Tüm Transit Custom versiyonları Ford 
Otosan’ın geçen yıl elektrikli ve bağlantılı 
yeni nesil ticari araç projelerini hayata 
geçirmek amacıyla duyurduğu otomotiv 
sanayisinin en büyük yatırımı kapsamında 
Kocaeli fabrikalarında üretilecek. Ford Oto-
san, 2023 ilk yarı itibarıyla ‘Yeni Nesil Tran-
sit Custom’ ailesinin dizel ve şarj edilebilir, 
hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) 
versiyonları ile 2023 ikinci yarısından itiba-
ren tam elektrikli ilk versiyonunu üretmeye 
başlayacağını duyurmuştu. 

Ford’un Avrupa’da sattığı Transit 
ailesi araçların yüzde 87’sinin üretimini 
Kocaeli’de gerçekleştiren Ford Otosan, 
geçtiğimiz aylarda törenle seri üretim için 
hattan indirdiği Ford’un ilk tam elektrikli 
ticari modeli E-Transit’in hemen ardından, 
E-Transit Custom’un üretimi ile birlikte 
Ford’un Avrupa’daki ticari elektrikli araç 
üretim üssü olma konumunu pekiştirerek 
daha da kritik bir konuma ulaşmış olacak.  

Y ni FORD  

E Transit usto  tanıtıldı
E-Transit’ten sonra, 
Ford’un merakla 
beklenen tam 
elektrikli ikinci ticari 
modeli yeni E-Transit 
Custom tanıtıldı. Ford 
Otosan’ın geçen yıl 
duyurduğu 2 milyar 
euroluk yatırım 
kapsamında seri 
üretimine 2023’ün 2. 
yarısında Ford Otosan 
Kocaeli fabrikalarında 
başlanacak E-Transit 
Custom, markanın 
elektrik dönüşümünde 
kilometre taşı olacak.
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T
ırsan, Taşıt Araçları Tedarik Sanayi-
cileri Derneği (TAYSAD) 43. Olağan 
Genel Kurul Toplantısı çerçevesin-
de gerçekleştirilen Başarı Ödülleri 

Töreni’nde iki ödülün birden sahibi oldu. 
“En fazla ihracat yapan üyeler” kategorisin-
de Bosch birincilik, Tırsan ikincilik ödülüne 
layık görüldü. “Patent” kategorisinde bi-
rincilik ödülü Vestel Elektronik’e verilirken, 
Tırsan ikinci sıradaki yerini korudu.

2021 yılında da müşterilerinin güvenilir 
iş ortağı olarak 4 ülkedeki 5 üretim tesisinde 
kesintisiz üretime devam eden Tırsan, 21 
ülkede satış ve servis sayılarını artırdı ve ba-
şarılarını taçlandırmaya devam etti. Tırsan, 
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ISO 
500 araştırmasında Türkiye’nin en büyük 
154. Sanayi üretim şirketi ve Türkiye İhra-
catçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı İlk 1000 
İhracatçı Firma Listesi’nde ilk 100’de yerini 
alırken, Otomotiv Sektöründe 18. Sırada yer 
alarak, treylerin ve sektörün gücünü tüm 
Türkiye için zirveye taşıdı.

A
ksaray Kamyon Fabrikası ve 
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 
bulunan AR-GE merkezleri ile 
Daimler Truck’ın dünyadaki 

sayılı AR-GE merkezlerine ev sahipliği 
yapan Mercedes-Benz Türk, AR-GE ve 
inovasyon çalışmalarına hız kesmeden 
devam ediyor. Mercedes-Benz Türk; 
Kamyon AR-GE ekibi 76, Otobüs AR-GE 
ekibi de 92 adet olmak üzere 2021 yılında 

toplam 168 adet patent başvurusunda 
bulundu. Bu rakamlar doğrultusunda 
2021’de Türkiye’nin en çok yerli patent 
başvurusunda bulunan üçüncü şirketi 
olan Mercedes-Benz Türk, en fazla pa-
tent başvurusu yapan otomotiv şirketi 
unvanını da elde etti.

Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Oto-
büs Fabrikası bünyesinde faaliyete alı-
nan İstanbul AR-GE Merkezi ile ilk defa 

TIRSANa T YS D dan  d l ird n

2009 yılında AR-GE Merkezi Belgesi’ni 
aldı. Bu tarihten itibaren otobüs ve kamyon 
ürün gruplarında AR-GE çalışmalarına 
başlayan şirket, 2018 yılında Aksaray’da 
kurduğu AR-GE Merkezi ile kamyon ürün 
grubu özelindeki çalışmalarına hız ka-
zandırdı. Mercedes-Benz Türk, 2014-2021 
dönemini kapsayan 8 yıllık süreçte toplam 
509 adet patent başvurusu gerçekleştirdi.

MERCEDES-BENZ TÜRK 
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P
rometeon Tyre Group (PTG) 
2021 finansal sonuçlarını açık-
ladı. PTG, 2021 yılında tüm 
ana pazarlarında payını büyü-

türken hem gelir artırmaya hem maliyet 
düşürmeye odaklı girişimleri sayesinde 
marjlarını önceki yıllar seviyesinde tut-
mayı başardı. Global lastik pazarı önceki 
yıla göre yaklaşık %8 oranında büyürken 
PTG bu senaryoda adet bazında hacmini 
yüzde 15’in üzerinde artırdı.

Değişim pazarında ekonomik faali-
yetin ve taşımacılık sektöründeki talebin 
gösterdiği güçlü toparlanma ile birlikte 
küresel talep yüzde 10 arttı. Prometeon 
Tyre Group özellikle Avrupa’da ve Ame-
rika kıtasında hacmini önceki yıla göre 
yaklaşık yüzde 10 oranında artırdı. Oriji-
nal ekipman pazarı ise özellikle Çin’deki 
talep düşüşüne bağlı olarak 2020’ye 
kıyasla küçülürken dünyanın geri kala-
nında 2020’deki daralmanın etkilerinden 
kurtulan talep yüzde 20’den fazla arttı. 
PTG, dünyanın en önemli ticari araç 
üreticileriyle iş birlikleri sayesinde önceki 
yıla göre hacimde yaklaşık yüzde 40 
büyüme kaydetti.

Şirket gelirlerinde görülen güçlü 
artış, yükselen talep trendi ve özellikle 
üçüncü çeyrekten itibaren hammadde ve 
taşımacılık maliyetlerindeki artış fiyatlar-

daki düzenleme ile desteklendi. İhtiyatlı 
maliyet yönetimi ve kârlılığı maksimize 
etmek için yürütülen sürekli çalışmalar 
sonucunda FAVÖK marjı yaklaşık yüzde 
13 seviyelerinde korundu. Şirket böylece 
FAVÖK tutarını 2020’ye kıyasla 20 milyon 
Euro’dan fazla artırabildi.

Prometeon toplam cirosunu organik 
büyüme, adet (+ %15) ve fiyat/karma (+ 
%15) artışlarının olumlu etkisi ve döviz 
kurlarının kısmi olumsuz etkisi ile 2020’ye 
göre yüzde 21,8 artırarak 1.110,6 milyon 
Euro’ya çıkardı. Ciro, döviz kurunun 
olumsuz etkisinin güçlü olarak hissedildi-
ği (%18) 2019 yılına kıyasla da yüzde 3,2 
arttı. 2020’de 123,8 milyon Euro ve 2019’da 
132 milyon Euro olan FAVÖK, 2021’de 
143,7 milyon Euro’ya ulaştı. 2020’de 2,7 

CONTINENTALd n ni n sil tr l r lastiği

milyon Euro ve 2019’da 7,9 milyon Euro 
olan net dönem karı ise 2021’de 17,4 mil-
yon Euro oldu. Net Finansal Pozisyon, fa-
aliyet sonuçlarının ve işletme sermayesi-
nin özellikle stok seviyesindeki ve tahsilat 
yönetimindeki optimizasyonu sayesinde 
2021 yılında 407,3 milyon Euro’ya ulaşa-
rak, 2020’deki 454 milyon Euro ve 2019’da 
474 milyon Euro’ya kıyasla güçlü iyileşme 
gösterdi. 258 milyon Euro tutarında or-
taklara borç içeren, net tutarı yaklaşık 150 
milyon Euro olan finansal pozisyon grup 
FAVÖK değerinin biraz üstünde kapandı.

Prometeon Tyre Group Genel Müdü-
rü Roberto Righi, “Prometeon Tyre Group 
olarak belirsizlikler ve oynaklıklarla 
şekillenen bir pazar senaryosunda yakla-
şık 8.000 çalışanımızın her birinin emeği 
sayesinde 2022’ye kendi ekonomik ve 
finansal sağlamlığımızı bir kere daha teyit 
etmemizi sağlayan sonuçlarla girdik. Tüm 
paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışarak 
zorlayıcı dış koşullara rağmen sürdürüle-
bilir büyüme yolunda ilerleyebildiğimizi 
teyit ettik” dedi. 

Şirketin 2022 hedefleri arasında ciro-
nun ve FAVÖK’ün daha da büyütülmesi 
yer alıyor. Ayrıca hem üretim kapasitesi-
nin hem de üretim tesisleri ve süreçlerin-
de verimliliğin artırılması için daha fazla 
yatırım yapılması bekleniyor.

PROMETEON i t  ana 
a arlarda l  ka attı 

C
ontinental uzun yol taşımacı-
lığına geliştirdiği yarı römork 
lastiği Conti EcoPlus HT3+ ile 
yakıt tasarrufu ve garantili yük-

sek kilometre sunduğunu açıkladı. Gerçek 
yakıt tasarrufu ve garantili yüksek kilo-
metre hedefiyle tasarlandığı ifade edilen 
Conti EcoPlus kamyon lastiklerinin uzun 
yol taşımacılığında daha sürdürülebilir 
lojistiğe katkıda bulunacağı kaydediliyor. 
Continental’in bu üçüncü nesil çevre dos-
tu lastik serisi; geçen yıl yenilenen Conti 
EcoPlus HS3+ ve Conti EcoPlus HD3+ 
lastiklerinin ardından, yeni Conti EcoPlus 
HT3+ römork lastiği ile tamamlanıyor. 
Premium lastik üreticisi, yenilikçi kauçuk 
hamur bileşimleri ve modern üretim tek-
nolojilerinin test edilip onaylandığı Conti 
EcoPlus HT3+ uzun yol taşımacılığı lastiği-

geometrisi, basıncı lastik sırtı boyunca 
daha etkin bir şekilde dağıtarak eşit aşınma 
sağlıyor. Böylece tek taraflı aşınma veya 
karkasta hasar oluşması önlenerek lastiğin 
kaplanabilirliği korunuyor.

Continental Lastik Geliştirme Müdü-
rü Hinnerk Kaiser ürün tanıtımıyla ilgili 

açıklamasında, “Conti EcoPlus 
HT3+’nın piyasaya çıkışıyla 

emisyonu önemseyen filo 
operatörleri için ürün 
serimizi tamamladık. Bu 
sağlam, uzun ömürlü ve 
yakıt tasarruflu kamyon 
lastiği, filo müşterilerimi-
zin uzun yol lojistik ope-
rasyonlarını daha sürdü-
rülebilir hale getirmelerine 
yardımcı oluyor” dedi.

ni daha da iyileştirerek lastiğin hem yuvar-
lanma direncinin hem de kilometre perfor-
mansının optimize ettiğini vurguladı. Yakıt 
verimliliğinin yanı sıra yeni 3PMSF işareti, 
zorlu karlı veya buzlu yol koşulları dâhil, 
her türlü hava koşulunda lastiğin güvenlik 
bilgilerini gösteriyor.

Yenilenen Conti EcoPlus HT3+, 
çift katlı sırt yapısı ile hem sırt 
hem de yanak bölgesi için 
geliştirilen kauçuk bileşim-
leri, kilometre performan-
sını artırırken yuvarlanma 
direncini daha da aşağı 
çekmeyi başarıyor. “Fuel 
Saving Edge” teknolojisi 
ve optimize edilen kılcal 
kanal deseni ile iyileşti-
rilen lastiğin yeni kanal 
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C
SM Lojistik, yeni üç adet Renault 
Trucks C520 6x4 EVO çekici yatırımı 
ile uluslararası ağır nakliye filosunu 
genç tutmayı ve tek markalı hale 

dönüştürmeyi hedefliyor. Zorlu uluslararası 
taşımacılık faaliyetleri için filosuna düzenli 
yatırım yapan CSM, geçen yıl Renault Trucks 
C520 6x4, T520 6x2 ve T 460 4x2 olmak 
üzere farklı model ve konfigürasyonlarda 
6 adet çekici alımı gerçekleştirmişti. Bu 
araçlarını 50-100 ton üzeri yüklerin uluslararası 
taşımacılığında kullandıklarına değinen CSM 
Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Seddar Bektaş, 
“Diğer taşımacılık operasyonlarına göre 
daha zahmetli olan ağır yük taşımacılığında 
en önemli kurallardan birisi emniyet. Lojistik 
şirketleri yükün yol boyunca zarar görmesini 
engelleyecek ekipmana ve bilgi birikimine sahip 

olmalıdır. Bu nedenledir ki tecrübeli kadrosu 
kadar dayanıklı ve güçlü araçlarla yükün 
istenilen yere en kısa zamanda ulaştırılması 
büyük önem taşır. Bu araçlarımızla yaklaşık 
bir yıldır uluslararası gabari yüklemelerinde 
taşıma ve teslimat konusunda sorunsuz bir 
şekilde tüm taşımalarımızı gerçekleştirdik” 
açıklamasında bulundu. Araçlarını yakıt 
tüketimi açısından karşılaştırdıklarını belirten 
Bektaş, aynı koşullarda benzer özelliklere 
sahip diğer araçlarına kıyasla Renault 
Trucks çekicilerinin yakıt tasarruflarından 
memnuniyetlerini dile getirdi.  Araç alım 
kararlarında en büyük etkenlerden birinin 
satış sonrası hizmetlerden memnuniyetleri 
olduğunu belirten Bektaş; “Araçlarınız ne 
kadar güçlü ve dayanıklı olursa olsun zorlu 
taşımalarda bakım-onarım hizmetleri çok 

önemli. Örneğin Kırgızistan hattımızda 40 
tonun üzerinde bir iş makinesini 1 ay yerine 19 
günde taşıdığımız operasyonları yürütüyoruz. 
Arada Ro-Ro kullanılsa da 7.000 kilometrelik 
bir hattan bahsediyoruz. Bu operasyonun 
zamanında ve sorunsuz yürütülmesi gerekiyor. 
Renault Trucks’tan aldığımız satış sonrası 
desteği sayesinde bu hiç de zor olmuyor” 
dedi.  CSM Lojistik, yeni araç alımlarını Renault 
Trucks Finansal Hizmetler’in (RTFS) çözümleri 
ile gerçekleştirdi. Serdar Bektaş, tüm Renault 
Trucks araçlarını RTFS paketleri ile filolarına 
kattıklarını paylaşarak, “Her yönden büyük 
rahatlık. Uygun faiz oranları sağlarken kredi 
limitlerinizi de koruyorsunuz. Öte yandan daha 
az iş yükü, daha pratik bir çözüm ile hızlıca 
alım işlemlerinizi gerçekleştiriyorsunuz” diye 
konuştu. 

CSM Lojistik’ten Renault Trucks EVO yatırımı 

RENAULT TRUCKS

K
oç Topluluğu şirketlerinden Oto-
kar, her hizmete uyarlanabilir 
esnek yapısıyla son 10 yılda farklı 
iş kollarında işletmelerin öncelikli 

tercihi olan Otokar Atlas kamyonu ile kullanı-
cılarının yükünü hafifletmeye devam ediyor. 
Konforu ve sürüş güvenliğinin yanı sıra güçlü 
ve ekonomik motoru ile her daim kazandıran 
Otokar Atlas’ın yeni teslimat adresi İSTAÇ 
oldu. İstanbullulara 10 bin lokasyonda hiz-
met vererek on binlerce atığı toplayıp berta-
raf eden İSTAÇ, filosuna 13 adet Otokar Atlas 

kattı. Düzenli depolama sahaları kurulumu 
ve işletilmesi, evsel ve tıbbi atıkların bertarafı, 
çöp sızıntı suyunun arıtılması, çöp gazından 
elektrik üretimi, kompost üretimi, ambalaj 
atıklarının geri kazanımı, yurt içi ve yurt dışı 
proje ve müşavirlik gibi birçok çevre ve atık 
yönetimi konularında 28 yıldır hizmet veren 
İSTAÇ’ın aldığı 13 adet Otokar Atlas’ın satışı 
Otokar Bayii Gaziantepli Kardeşler Motorlu 

Araçlar tarafından gerçekleştirildi. Tıbbi atık 
taşıma işlerinde görevlendirilecek araçların 
teslimat törenine İSTAÇ Atık İşletme Müdürü 
Alpaslan Kiriş, İSTAÇ Tıbbi Atık Bertaraf Şefi 
Ahmet Çağrı Gör, Gaziantepli Kardeşler 
Motorlu Araçlar Satış Müdürü Ünal Altun ve 
Otokar Kamyon Bölge Satış Yöneticisi Ümit 
Şangüder’in katılımı ile İSTAÇ Odayeri Atık 
Bertaraf Tesisleri’nde gerçekleşti.

İSTAÇ filosunu 
Otokar Atlas ile 

güçlendirdi 

OTOKAR
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R
usya-Ukrayna savaşının etkisi-
nin küresel tedarik zincirlerine 
yayıldığı ve Doğu Avrupa ve  
ötesindeki ekonomileri etkile-

diği görülmektedir. Rusya ve Ukrayna, 
dünyanın enerji, gıda ve özellikli metal ve 
gazlarının büyük bir bölümünü üretiyor. 
Savaş, akaryakıt fiyatlarının sekiz yılın en 
yüksek seviyesine yükselmesine neden 
oldu. Artan yakıt maliyetleri, imalat ve ula-
şım sektörlerini etkiliyor. Bu kriz dolayısıy-
la karşılaştığımız küresel tedarik risklerini; 
emtia fiyatlarında artış ve bunlara erişimde 
yaşanan sıkıntılar ve dolayısıyla ticaret ve 
üretim hacimlerinde gerileme, Rusya’ya 
karşı uygulanan ihracat kontrolleri ve yap-
tırımlar dolayısıyla uluslararası ticaret ve 
lojistik operasyonlarının zorlaşması, alışıla-
geldik lojistik koridorlarında değişiklik ve 
kapasite azalması,

Siber güvenlik konusunda 
yaşanabilecek sıkıntılar, çatışma uzarsa, 
özellikle Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta 
Doğu’da çok sayıda insanın gıdaya 
erişiminin zorlaşması olarak sıralamak 
mümkün. 

Öncelikle uluslararası ticarette 
neredeyse bir doktrin haline gelen; 
“karşılıklı ticari ilişkiler ve bu ilişkilere 
bağımlılık sıcak çatışma riskini azaltır” 
görüşünün önümüzdeki dönemde yeniden 

gözden geçirileceği söylenebilir. Çünkü, 
gelişmiş ekonomilerin Rusya ve daha 
az düşük düzeyde de olsa Ukrayna ile 
yaptıkları ticarete aşırı ve tek taraflı olarak 
bağımlı olduklarının ortaya çıkması global 
oyun kurallarının yeniden ele alınmasını 
gerektirecek gibi görünüyor. Örneğin, 
Rusya ve Ukrayna, küresel buğday arzının 
yüzde 29’unu karşılıyor ve tek başına 
Rusya, otomobil ve elektronik üretiminde 
kullanılan paladyumun yüzde 40’ını 

sağlıyor. Ukrayna, ABD’de kullanılan özel 
neonların yüzde 90’ını ve paladyumun 
yüzde 35’ini üretiyor. Neon gazı, çiplerin 
üretilmesi için olmazsa olmaz bir meta. Bu 
durum otomotiv ve bilişim olmak üzere 
birçok stratejik sektörü çok kötü şekilde 
etkileyecek görünüyor.

Petrol fiyatlarındaki artış başta Suudi 
Arabistan gibi OPEC üyelerinin üretimi 
artırmaları yoluyla dengelenebilecek 
gibi görünse de, tüm dünyada bu krizin 
zorlamasıyla çevre dostu yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yönelimin aratacağını 
söylemek yanlış olmayacaktır.

RUSYA’YA YAPILAN SEVKİYAT 
YÜZDE 20 AZALDI 

Krizin ticaret hacimlerine etkisine 
baktığımızda ise; Rusya’nın ithalat hacmi, 
geçtiğimiz Şubat ayının son haftasından 
bu yana yüzde 30 seviyelerinde bir düşüş 
gösterdi. Rusya’dan petrol ve gaz ithalatı 
da yüzde 12 oranında azaldı. Ayrıca, aynı 
dönemde imalat ve perakende sektörleri 
yüzde 56 ve yüzde 28 düşüşle en çok 
etkilenen sektörler oldu. Rusya’ya yapılan 
sevkiyatların hacmi de son bir ayda yüzde 
20 seviyelerinde azaldı. Rusya’ya yönelik 
yaptırımların başlamasından bu yana Rus 
limanlarındaki gemi trafiğinde yüzde 
35’lik bir düşüş olduğu bildiriliyor.

Savaş lojistik ve tedarik zincirlerinde
“Ukrayna savaşı ve buna 
bağlı ortaya çıkan tedarik 
krizi, tedarik zinciri güvenliği ve 
sürdürülebilirliğini uluslararası 
gündemin ön sıralarına 
taşımıştır. Buna paralel olarak 
da ülkemizde de ulusal tedarik 
zincirleri strateji ve politikalarına 
yönelik çalışmaların yapılması 
büyük önem taşımaktadır. İlgili 
bakanlıklar, sektörler, üniversiteler 
ve sivil toplumun işbirliği halinde 
bu çalışmalara bir an önce 
başlayarak Türkiye için bir ‘ulusal 
tedarik zinciri politika’ belgesinin 
ortaya konması gerekmektedir.”

Barış BIÇIMSEVEN
GoSwift Türkiye Genel Müdürü

NELERI 
DEĞIŞTIRECEK?
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Otomotiv gibi bazı stratejik 
sektörlerdeki duruma bakacak olursak; 
Volkswagen ve BMW Avrupa’daki 
fabrikalarında üretimi azaltacağını ilan 
etti. Savaşın başlamasından saatler sonra, 
Çin ve Doğu Avrupa’dan gelen parçalara 
bağımlı otomobil şirketleri, alternatif 
rotalar belirlemek için özel çalışma grupları 
oluşturmaya başladılar.

Doğalgaz kaynaklarına baktığımızda, 
Avrupa, doğal gazının yaklaşık yüzde 
40’ını Rusya’dan temin ediyor. Bu 
bağımlılık Avrupa’nın önümüzdeki 
dönemde yüksek doğal gaz maliyetleriyle 
karşılaşacağı anlamına geliyor. Gıdaya 
batığımızda ise, Rusya dünyanın en 
büyük buğday tedarikçisi konumunda ve 
Ukrayna ile birlikte toplam küresel buğday 
ihtiyacının yaklaşık dörtte birini karşılıyor.

Rus firmalarının batılı firmalarla ticari 
ilişkilerine baktığımızda ise örneğin;

» 1100’den fazla ABD merkezli firma ile 
300 Avrupa firmasının Rusya’da en az bir 
doğrudan tedarikçisi bulunuyor.

» Hem ABD’de hem de Avrupa’da 
faaliyet gösteren 400’den fazla firmanın 
Ukrayna’da en az bir doğrudan tedarikçisi 
bulunuyor.

» ABD ve Rus/Ukrayna şirketleri 
arasındaki tedarikçi ilişkilerinin sektörlere 
dağılımına baktığımızda; yazılım ve 
bilişim teknolojileri yüzde 12, ticaret ve 
dağıtım hizmetleri yüzde 9 ve petrol ve 
gaz yüzde 6 paya sahiptir. Çelik ve metal 
ürünler, iki ülkeden satın alınan diğer 
yaygın ürünlerdir.

SIKIŞIKLIK VE 
YIĞILMALAR ARTTI 

Şirketler, yaptırımların gereği 
olarak ortaya çıkan Avrupa, Amerika 
Birleşik Devletleri ve Rusya’ya giden 
ve Rusya gelen mal ve para akışına 
ilişkin kısıtlamalar nedeniyle, yeni bir 
operasyonel ortama ayak uydurmaya 
çalışmaktadır. Bölgede geciken 
gönderilerde artış devam etmektedir. 
Doğu Avrupa’ya giden parsiyel yüklerde 
gecikme yüzde 20 oranında artmış 
durumdadır. Tüm Avrupa limanları için 
ihracat bekleme süreleri bir ay içinde 
yüzde 25, Avrupa limanları için aktarma 
bekleme süreleri aynı dönemde yüzde 43 
arttığı görülmektedir. Sadece paketlenmiş 
tüketici ürünleri ve yiyecek içecek 
ürünlerinde deniz taşımalarında bekleme 
süresinin yüzde 55 artmıştır.

Bu manzara karşısında, Avrupa 
limanlarında pandemiden beri oluşan 
konteyner yığınlarının daha da 
kötüleştireceği öngörülmektedir. Avrupa 
Birliği ülkelerindeki gümrük makamları, 
Rusya’ya giden malları taşıyan gemilerin 
limanlarını kullanmasını yasaklayarak, 
esasen Rusya’ya sevk edilen birçok 

konteyneri taşımak için kullanılan deniz 
yollarını bloke etmişlerdir. Hollanda 
gümrük yetkilileri, Rusya’ya gidecek 
konteynerleri yoğun bir şekilde kontrol 
edeceklerini açıklamışlardır. Bu nedenle 
birçok konteyner şu an Rotterdam 
Limanı’nda beklemektedir. Hamburg 
Limanı da Rusya’ya giden ve Rusya’dan 
gelen konteynerlerin işlemlerini 
durdurduğunu duyurmuştur.

MALİYETLER YÜKSELİYOR 
Lojistik maliyetler içinde en önemli 

unsurların başında petrol ve doğal gaz 
fiyatları gelmektedir. Rusya yüzde 40 payla 
Avrupa’nın en büyük doğal gaz tedarikçisi 
konumundadır. Rusya, yaptırımlara 
karşılık olarak Avrupa’ya gaz ihracatını 
da azaltmaktadır. Akaryakıt fiyatlarında 
oluşan artışın lojistik maliyetlerini artırdığı 
görülmektedir. Lüksemburg merkezli 
kargo grubu Cargolux, Rus hava sahasının 
kapatılması nedeniyle Asya’ya giden 
gelen kargolar için kilogram başına 20 
sentlik bir “ek ücret” getirmiştir. Benzer 
şekilde FedEx, 7 Mart’tan itibaren Asya-
Pasifik bölgesi ile dünyanın diğer bölgeleri 
arasındaki ekspres kargo ve diğer yük 
taşımaları için fiyatlarını artıracağını 
duyurmuştur. Savaşın başlamasından bu 
yana, küresel hava kargo fiyatları yaklaşık 
yüzde 25 artarak kilogram başına yaklaşık 
4.05 ABD Doları’na yükselmiştir.

Deniz navlun maliyetlerinde ise bazı 
kaynaklara göre 20 ila 40 kat arasında 
bir artış beklenmektedir. Örneğin; 
Şanghay’dan Rotterdam’a konteyner 
başı maliyetler 2 yıl önce 2 bin dolar 
seviyesindeyken, krizin başlamasından 
sonra bazı operatörler aynı destinasyon 
için kimi durumlarda 54 bin dolara kadar 
tırmanan fiyatlar verebilmektedir. 

Ayrıca, Rusya’ya uygulanmakta 
olan yaptırımlar, Yeni İpek Yolu olarak 
adlandırılan Çin- Avrupa arasındaki 
demiryolu kullanımını olumsuz yönde 
etkileyeceğinden, alternatif taşıma modları 
ve rotalarına olan talep artacak ve hava 
taşımacılığı dahil tüm taşıma modlarındaki 
maliyetleri önemli ölçüde yükseltecektir.

Büyük Japon sigorta şirketleri, 
Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki 
limanlarını yüksek riskli olarak 
belirlediklerinden, müşterilerinden 
ek savaş riski sigortası talep etmeye 
başlamışlardır. Sigorta primlerinin, savaşın 

durumuna bağlı olarak normal oranların 
beş katına ulaşabileceği öngörülmektedir.

LOJİSTİK KORİDORLARDA 
DEĞİŞİKLİKLER

Öncelikle, artan petrol ve gaz fiyatları, 
acil durum planlarını uygulamaya 
başlayan lojistik şirketlerinin yeni rota 
arayışları ve Karadeniz’deki liman 
operasyonlarının kesintiye uğraması, 
tarım ürünleri, özellikli gazlar ve metaller 
gibi tüm dünya için stratejik nitelik 
taşıyan maddelerin önemli bölümünü 
taşıyan hayati lojistik rotalarda önemli 
değişikliklere sebep olacaktır. Bu yeni 
arayışlar, özellikle Asya’dan Avrupa’ya 
olan rotalarda önemli gecikmelere 
yol açmaktadır. Geçen yıl 1,5 milyon 
konteynerin taşındığı Asya-Avrupa 
demiryolu hattındaki kesinti ve 
aksaklıklar, bu bölgelerde deniz ve hava 
taşımacılığına olan talebi artıracağından 
lojistik maliyetlerin önemli oranda 
artırması beklenmektedir. Böylece, 
Çin’den Avrupa’ya giden trenler Rusya 
üzerinden geçtiği için demiryolu, deniz 
taşımacılığına karşılık güvenli veya uygun 
maliyetli bir alternatif olmaktan çıkabilir.

Pek çok havayolunun Rusya 
üzerinden uçması yasaklandığından, 
birçok Avrupalı havayolunun artık Doğu 
Asya uçuş rotalarını uzatması gerekiyor 
ve bu da onları Rus hava sahasının 
hala açık olduğu Çin havayollarına 
karşı rekabette dezavantajlı hale 
getirmektedir. Dünyanın en büyük deniz 
taşımacılık firmalarından olan MSC ve 
Maersk Rusya’yla olan operasyonlarını 
durdurduğunu açıklamıştır. En büyük 
global express kargo firmaları UPS ve 
Fedex de benzer bir karar almıştır. Deniz 
ve hava yolundaki bu kısıtlamalar, 
Rusya’yı Trans-Sibirya Demiryolu ve Çin 
ile alan kara yolu bağlantılarına daha fazla 
bağımlı kılmaktadır. Rusya’nın yaptırımlar 
konusunda Çin’in desteğini ne ölçüde 
alabileceği ise hala bir soru işareti olarak 
ortada durmaktadır.

KRİZE KARŞI ALINAN ÖNLEMLER 
VE YAPILMASI GEREKENLER

Karşı karşıya olduğumuz bu küresel 
tedarik ve lojistik krizi; güvenlik, 
risk yönetimi, risklerin azaltılması ve 
sürdürülebilirlik gibi hayati konularda 
yeni yaklaşımlar geliştirmeye dünyayı 

“Doğu Avrupa’ya giden parsiyel yüklerde gecikme yüzde 20 
oranında artmış durumdadır. Tüm Avrupa limanları için ihracat 

bekleme süreleri bir ay içinde yüzde 25, Avrupa limanları için aktarma 
bekleme süreleri aynı dönemde yüzde 43 arttığı görülmektedir.”
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zorlamaktadır. Tedarik zinciri güvenliği 
konusunu can yakıcı hale getiren 
şüphesiz en önemli olay 11 Eylül 
saldırıları olmuştur. Diğer önemli bir 
gelişme ise 2005’ten başlayarak, Uzak 
Doğu ile Akdeniz ve batı Avrupa 
limanlarını birleştiren ana güzergah 
üzerinde bulunan Somali ve Yemen 
arasındaki sularda ortaya çıkan ve 
deniz taşımacılık şirketlerini tehdit eden 
korsanlık eylemleridir. 2020 başlarından 
itibaren yaşadığımız pandemi süreci de 
tedarik zincirinde sürdürülebilirliğin 
önemini tüm açıklığıyla gözler önüne 
sermiştir. Rusya-Ukrayna krizi, sıcak 
bir çatışmaya karşı global tedarik 
zincirlerinin ne kadar hazırlıksız 
olduğunu bizlere göstermiştir. Bu 
konuda mikro düzeyde firmalar ve 
makro düzeyde devletler tarafından 
alınması gereken bir dizi önlem 
sayılabilir.

» Firmalar, klasik stratejilerin 
bir gereği olarak öncelikle tedarikçi 
tabanlarını genişletmenin, tedarik 
kaynaklarını coğrafi alternatifler 
yaratacak şekilde çeşitlendirmenin ve ek 
stok tutmanın yollarını arayacaklardır.

» Şirketler üçüncü taraf lojistik 
sağlayıcılarla ortaklık kurma yolunu 
seçebilirler. Böylece risklerinin bir 
kısmını üçüncü taraflara transfer 
edebilirler.

» Tedarik ve lojistik sözleşmelerinde 
ve sigorta işlemlerinde bundan böyle 
savaş, ambargo gibi mücbir sebepleri 
içeren hükümlere yer vermeleri de 
yerinde olacaktır.

» Ambargo, ihracat kontrolleri gibi 
ticari yaptırımları içeren konularda her 
zamankinden daha fazla dikkatli olmak 
ve bu konudaki hukuki altyapılarına 
ve insan kaynağına yatırım yapmaları 
gerekecektir.

» Uzun tedarik zincirlerinden 
daha kısa olanlara geçiş yapmak da 
değerlendirilmesi gereken yeni stratejiler 
arasında görülmektedir. Özellikle son 
30 yılda Avrupa ve Kuzey Amerikalı 
üreticilerin maliyet avantajları nedeniyle 
üretim faaliyetlerini ağırlıklı olarak, 
başta Çin olmak üzere Asya ülkelerine 
taşımaları yeniden gözden geçirilmesi 
gereken bir strateji gibi görünmektedir.

» Yarı iletkenler, çipler, savunma 
sanayi ve diğer yüksek teknolojiler 
ve hassas sektörleri kapsayan ticari 
ilişkilerde etkinlik ve maliyet gibi 
unsurlar yanında jeo-stratejik ve 
güvenlik gibi unsurların da, şirketler 
tarafından stratejik düzeyde hesaba 
katılması gerekmektedir.

» Siber güvenlik yeni dönemde en 
önemli konulardan biri haline gelecektir.

» Tedarik zinciri risk yönetimi 

esaslarının benimsenmesi ve risk yönetimi 
yöntemleri çerçevesinde risk profilleri 
oluşturularak risklerin mümkün olan en 
isabetli şekilde öngörülebilmesi ve bu 
risklere nasıl yanıt verileceğine ilişkin 
senaryoların önceden belirlenmesine 
yönelik çabalara daha da ağırlık verilmesi 
gerekmektedir.

» Stratejik kaynakların tedariği 
konusunda alternatif lojistik koridorları 
belirlemek ve farklı taşıma modlarına 
geçişe de imkan veren alternatif rotaların 
kullanılmasına ilişkin planların da önceden 
hazırlanması yerinde olacaktır.

» Krizlere hızla uyum gösteren ve 
cevap verebilen esnek ve çevik tedarik 
zincirlerinin kurgulanmasına ağırlık 
verilmesi yeni dönemin bir gereği olarak 
ortaya çıkmaktadır.

» Tedarik zinciri güvenliğini 
artırmada en önemli araçlardan birisi 
de izlenebilirliğin artırılmasıdır. Bu 
kapsamda, yük hareketlerinin gerçek 
zamanlı olarak izlenmesi, konteyner takip 
sistemlerinin daha yaygın kullanılması, 
liman ve sınır kapılarına erişimde randevu 
sistemleri devreye alınarak bu alanlardaki 
sıkışıklığın önüne geçilmesi sağlanabilir.

Devletler tarafından yapılması 
gerekenlere geldiğimizde ise; ABD’nin 
sıcak çatışma başlar başlamaz bu alanda 
attığı adımları örnek olarak gösterebiliriz. 
Uluslararası ticarette uygulanan kota 
ve tarifelerin rahatlatılması ve alternatif 
hammadde kaynaklarına yönelimin bir 
örneği olarak, Amerika Japonya’dan çelik 
ithalatındaki tarifeleri kaldırma kararı 
almıştır. Yeni ticaret anlaşması, her yıl 1.25 
milyon tona kadar Japon çeliğinin ABD’ye 
gümrük vergisiz girişine izin vermektedir. 
Bu karar, ABD’nin müttefikleriyle olan 
ticaret anlaşmalarını yeniden müzakereye 
açacağının bir göstergesi olabilir ve AB ile 
İngiltere bunu örneği takip edebilir.

Amerika ayrıca ulusal bir tedarik 
zinciri stratejisi oluşturmak üzere adımlar 
atmaktadır. Savaş başlar başlamaz Başkan 
Biden bazı bakanlıklardan bu konuda 

çalışma yapmasını istemiştir. Ticaret ve 
İç Güvenlik Bakanlıkları yayınladıkları 
raporlarında temel olarak aşağıdaki 
hususlara yer vermiştir;

» Öncelikle çipler ve yarı iletkenler 
gibi bilişim teknolojileri bileşenlerinin 
yerli üretiminin desteklenmesini 
öncelikli bir amaç olarak belirlemiştir.

» Buna paralel olarak geleceğin 
üretim teknolojilerinin geliştirilmesine 

yönelik destekleri öncelikleri arasına 
almıştır.

» Tedarik zinciri risk yönetimi 
uygulamalarının teşvik edileceği ifade 
edilmiştir.

» Tedarik zincirlerinin 
sürdürülebilirliğini ve dayanıklılığını 
sağlamak amacıyla ilgili sektörlerle 
hükümetin yakın işbirliği içinde olacağı 
vurgulanmıştır.

» Tedarik zinciri güvenliği konusunda 
uluslararası paydaşlarla işbirliğinin 
geliştirilmesi gereğinin altı çizilmiştir.

ABD Tarım, Ulaştırma, Savunma ve 
Sağlık Bakanlıkları da görev alanlarıyla 
ilgili olarak strateji ve politika düzeyinde 
yapılması gerekenleri ve alacakları 
önlemleri içeren ayrı ayrı raporlar 
yayınlamışlardır. Bu raporlarda;

» Gıda güvenliğinin sağlanmasına 
yönelik olarak tedarik kaynaklarının 
çeşitlendirilmesi ve gıda tedarik 
zincirinin esnek ve dayanıklı bir yapıya 
kavuşturulması,

» Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi 
ve yeni teknolojiler ile yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelimin teşvik edilmesi,

» Gelecekte ortaya çıkabilecek salgın 
risklerine karşı hazırlık seviyesinin 
artırılması,

» Savunma öncelikleri çerçevesinde 
kritik olarak değerlendirilen silah 
sistemleri ve teknolojik unsurların 
tedariğinin güven altına alınmasına ilişkin 
önlemler gibi bir dizi önleme yer verildiği 
görülmektedir.

ABD örneğini; AB, Avustralya, 
Kanada, Güney Kore ve Japonya gibi 
dünyanın gelişmiş ekonomilerinin takip 
edeceği öngörülebilir.

Sonuç olarak, Ukrayna savaşı ve buna 
bağlı ortaya çıkan tedarik krizi, tedarik 
zinciri güvenliği ve sürdürülebilirliğini 
uluslararası gündemin ön sıralarına 
taşımıştır. Buna paralel olarak da 
ülkemizde de ulusal tedarik zincirleri 
strateji ve politikalarına yönelik 
çalışmaların yapılması büyük önem 
taşımaktadır. İlgili bakanlıklar, sektörler, 
üniversiteler ve sivil toplumun işbirliği 
halinde bu çalışmalara bir an önce 
başlayarak Türkiye için bir “ulusal 
tedarik zinciri politika” belgesinin ortaya 
konması gerekmektedir.

“Savaşın 
başlamasından bu yana, 

küresel hava kargo fiyatları 
yaklaşık yüzde 25 artarak 

kilogram başına yaklaşık 4.05 ABD 
Doları’na yükselmiştir. Deniz navlun 
maliyetlerinde ise bazı kaynaklara 

göre 20 ila 40 kat arasında 
bir artış beklenmek-

tedir.”
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Tüm Avrupa Kapınızda!
Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında farklı taşıma modlarını

kullanarak yüklerinizi hedefe ulaştırıyoruz.

217x297 Tr.indd   1 7.04.2022   10:12



ISTANBUL 

IZMIR

MERSIN 
BRANCH

• HEAD OFFICE
• AIRPORT BRANCH
• AMBARH PORT BRANCH

• BRANCH
• AIRPORT BRANCH

ISTANBUL

ANKARA

SAMSUN TRABZON

KAYSERI

GAZIANTEP
ISKENDERUNMERSIN

KONYA

ANTALYA

BURSA

IZMIR

AIR FREIGHT OCEAN FREIGHT
ROAD FREIGHT

INTERMODAL

SPECIAL SERVICES

Live animals

Heavy Lift
& Projects

Ship spares & 
Marine logistics

INDUSTRY FOCUS

Fashion &
Garments

Chemicals

Automotive

E-Commerce

Aerospace
& AOG

Health Care & 
Life science

info@geneltransport.com.tr 
www.geneltransport.com.tr

CERTIFICATESMEMBERSHIPS

Since 1988




